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Conteúdos trabalhados: 

*O eu, o outro e o nós 

*Oralidade e escrita 

*Traços, sons, cores e formas 
 
 

 
– Páginas da apostila: 
Datas comemorativas página 23 
Caderno de projetos página 15 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 22 de abril de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos Série: Maternal III 

 

 
Atividades 

 

Atividade 1: 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/vOQvZKGo8m0 acesso em 18/04/2020 

 

Atividade 2: 

Apostila datas comemorativas página 23: Mostrar a imagem ilustrada para a criança e explique 
as diferenças entre as fotos, evidencie os hábitos e como os índios se vestem, explore também 
o tipo de moradia: na primeira imagem, provavelmente, a família mora em uma aldeia e, na 
segunda, aparentemente, em uma casa e alvenaria. 

Para finalizar a atividade, solicite qua a criança que desenhe a si própria ao lado de um 
indígena. Concluído o desenho, destaque-o da apostila e guarde-o como recordação em 
homenagem ao dia do índio.Em seguida, a criança deve pintar os dedoches e destacá-los, e 
criar um diálogo para eles. 

Atividade 3: Pintura 

https://youtu.be/vOQvZKGo8m0


Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 22 de abril de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos Série: Maternal III 
 

 



 

Atividade 4: 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/LbQGmnNo6t8 acesso em 18/04/2020 

 

Atividade 5: 
Caderno de projetos página 15: Explore a ilustração, introduza os nomes das partes da 
planta e se houver uma árvore em sua casa, leve a criança para observá-la, a fim de que 
possa fazer comentários e comparações. Por meio da experimentação, o aprendizado, 
adquire muito mais significado. Após esse momento, incentive a criança a fazer a 
atividade do material, colorindo as folhas da ilustração. Você também pode solicitar que 
a criança desenhe mais folhas, ampliando a imagem. 

 
 

Atividade 6: 
 

Uma árvore é composta por raiz, tronco e folhas. Em uma folha sulfite desenhe uma árvore e suas 
partes. Faça um belo colorido. 

 
Atividade 7: Caderno de caligrafia: Cubra o caminho (coordernação) e pinte o trator. 

https://youtu.be/LbQGmnNo6t8


 


