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Atividade para segunda-feira (13 de abril de 2020) 

 
 
 

Conteúdos trabalhados: 

*O eu, o outro e o nós 

*Traços, sons, cores e formas 

*Corpo, gesto e movimento 

 

 
- Páginas da apostila: 

Apostila datas comemorativas página 15  

Apostila integrada páginas 31 e 53 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 13 de abril de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos Série: Maternal II 

 

 
Atividades 

 
 

-Atividade 1: Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/7-jWhaNgYtI acesso em 10/04/2020 

 

-Atividade 2: Apostila datas comemorativas página 13: Para realizar a atividade 

proposta converse com a criança sobre cada uma das ilustrações. Explique por 

que cada um deles é necessário. 

Em seguida, entregue lápis de cor para que faça a pintura das ilustrações e 

ajude a destacar cada uma, montando com elas um livrinho. Para isso, junte as 

páginas e grampeie. 

 

 
-Atividade 3: Em uma folha sulfite cole embalagens e rótulos de produtos que 

você usa em sua higiene. 

 

 
-Atividade 4: Acesse o link abaixo e assista o vídeo 

https://youtu.be/WeXATRdbvPk acesso em 10/04/2020 

 

-Atividade 5: Comece a proposta declarando para a criança que ela 

experimentará vários jeitos divertidos de mexer o corpo. Primeiro sem 

preocupação diante de um espelho, em seguida movimentos com orientação 

como: rodar de um lado e do outro, pular com um e dois pés, agachar, rolar, 

mexer mãos e pernas, dobrar os joelhos, etc., Após explorar esses comandos, 

faça gestos e peça para a criança imitar, em seguida peça para a criança fazer 

os gestos e você irá imita-la. 

Para finalizar, apresentar a atividade no material (que está no final da apostila 

na página 53), ajude-as a destacar as ilustrações e sugira que separem em 

pares aqueles que estão fazendo o mesmo movimento, assim como na 

brincadeira. Peça a criança que colem os pares espalhados pelo pátio da 

ilustração, como lembrança da brincadeira. 

https://youtu.be/7-jWhaNgYtI
https://youtu.be/WeXATRdbvPk


-Atividade 6: Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/KHkl_7FmO1A acesso em 10/04/2020 

 

-Atividade 7: 

Caderno de desenho: Pinte a abelha usando as cores amarela e preta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://youtu.be/KHkl_7FmO1A

