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Conteúdos trabalhados: 

*O eu, o outro e o nós 

*Corpo, gesto e movimento 

*Oralidade e escrita 

*Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações 
 
 
 
 

– Páginas da apostila: 

Caderno de projetos páginas 8 e 9 

 Apostila integrada páginas 49 e 85



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 15 de abril de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos Série: Maternal III 

 

 
Atividades 

 

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

https://youtu.be/85dIq1SBUeU  acesso em 14/04/2020. 
 

Atividade 2:  
Caderno de projetos páginas 8 e 9: Leia a história da página 9 para a criança, em seguida 
de um passeio com a criança pelo seu quintal a fim de coletar folhas caídas, depois 
oriente a colar algumas no material, sobre o galho ilustrado na página 8, permita que a 
criança manuseie as folhas, com cuidado, antes de usar na atividade, de modo que tenha 
uma experiência sensorial. 
 

Atividade 3:  

Apostila integrada páginas 49 e 85: Será apresentado a criança uma brincadeira africana 
bem simples: Terra e Água, faça um retângulo no chão com giz, corda, fita crepe ou outro 
material, explique que aquele retângulo representa a ilha,que é a terra, do lado de fora 
do retângulo será o mar. Quando você disser "água", deverá pular rapidamente para fora 
da ilha, quando disser " terra", devem entrar para a ilha novamente. Entretanto, você 
fará como na brincadeira do "duro ou mole" ou "vivo ou morto" e tentará enganar a 
criança falando "terra" ou "água"por vezes seguidas, promovendo assim, o raciocínio 
lógico. 

Para o registro do material, axilie a criança no destaque dos adesivos (que está no final 
da apostila na página 85). Ao comando"terra", a criança deve colar dentro do retângulo 
ilustrado; ao comando "água", deve colar fora dele. 

Atividade 4:  
Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 
https://youtu.be/6k_k59h-n_A     acesso em 14/04/2020 

 
Atividade 5: Caderno de desenho: Enfeite a estrela.

https://youtu.be/85dIq1SBUeU
https://youtu.be/6k_k59h-n_A


Atividade 6: Em uma folha sulfite desenhe um retângulo e cole as folhas que você 
coletou. 

Atividade 7:  Caderno de caligrafia: Cubra os raios de Sol. 

 


