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Conteúdos trabalhados: 

*O eu, o outro e o nós 

*Oralidade e escrita 

*Traços, sons, cores e formas 
 
 

 
– Páginas da apostila: 

Apostila para casa página 9 
Apostila integrada página 55 



 

 

 
 

Atividade 1: 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 24 de abril de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos Série: Maternal III 

Atividades 

 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/qHtAPkSidD4 acesso em 23/04/2020. 
 
 

Atividade 2: 

Apostila para casa página 9: Divirta-se com a parlenda e em seguida 

ofereça um riscador a criança e desenhe com ajuda de um adulto algo que 

você comeu hoje. 

 
 

Atividade 3: 

Em uma folha sulfite desenhe um círculo para representar um prato e cole 

nele grãos de arroz e feijão. 

Atividade 4: 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/f95B0Xturtk 

Atividade 5: Apostila integrada página 55: Leve a criança a um espaço com 

espelho para que possa se ver, brinque de " Seu mestre mandou" e 

ordene movimentos com a cabeça, rosto, nariz, boca, bochecha etc., 

explorando ao máximo as partes do rosto e nomeando-as. 

Brinque com caretas, expressões de felicidade, tristeza, choro, sono etc. 

Em seguida ofereça a criança um riscador para introduzir a atividade 

proposta no material, ofereça um riscador e diga que terão que completar 

o rosto ilustrado, desenhando as partes que faltam nele. 

https://youtu.be/qHtAPkSidD4
https://youtu.be/f95B0Xturtk


Atividade 6: Faça um desenho conforme o solicitado abaixo (imprima a 

atividade ou pode ser feita em uma folha sulfite). 
 
 
 
 
 
 
 



Atividade 7: 

Caderno de caligrafia: Cubra (coordenação) faça o movimento e pinte a 

agulha. 

Atividade 8: Sugestão de brincadeira: o mestre mandou 
 

COMO BRINCAR 
 

Um dos participantes é encarregado de ser o mestre e ficará a frente 

dos outros jogadores. Ele dará as ordens e todos os seguidores 

deverão cumpri-las desde que sejam precedidas das palavras de 

ordem: “O mestre mandou”. 

As ordens que não começarem com essas palavras não devem ser 

obedecidas. Por isso, esse é um jogo que exige bastante atenção, 

uma vez que será eliminado aquele que não cumprir as ordens ou 

cumprir as ordens sem as palavras de comando. 

 
A diversão está na dificuldade das tarefas dadas pelo chefe, que 

pode pedir, por exemplo, que os seguidores tragam objetos de 

determinada cor ou façam uma sequência de atividades de uma vez 

só, como: “O mestre mandou... pular de um pé só mostrando a língua, 

girando e batendo palma!” 


