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Conteúdos trabalhados: 

*O eu, o outro e o nós 

*Oralidade e escrita 

*Traços, sons, cores e formas 

*Corpo, gesto e movimento 
 
 

 
– Páginas da apostila: 

Apostila para casa página 11 
Apostila integrada página 57



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 27 de abril de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos Série: Maternal III 

Atividades 
 

Atividade 1: 
 
 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/gyKSInXeeYc  acesso em 25/04/2020. 
 

 

Atividade 2: 
Apostila integrada página 57: Para iniciar a atividade brinque imitando o 
Lobo, em seguida apresente papeis cortados em formato de círculos e 
retângulos de tamanhos variados. Proponha que a criança crie uma figura 
humana com esses materiais. Um círculo maior pode ser usado para 
representar a cabeça, círculos menores mãos e pés, um retângulo maior o 
tronco, e retângulos menores braços e pernas. Lembrando que é apenas uma 
representação, que tem por objetivo ressaltar partes do esquema corporal 
de um desenho de figura humana. 
 

Atividade 3: 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/CtOxUoEO4ks  acesso em 25/04/2020. 
 

Atividade 4: 

Apostila para casa página 11: com ajuda de um adulto, escreva as letra 

iniciais dos nomes dos integrantes de sua família que moram com você. 

 

Atividade 5:  

Meu nome começa com: 
 

Pinte a letra inicial de seu nome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/gyKSInXeeYc
https://youtu.be/CtOxUoEO4ks
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Atividade 7: 

Caderno de desenho: Linhas curvas abertas, cobrir as linhas usando a cor 
vermelha. 

Atividade 8: Sugestão de brincadeira 
 
Material: corda, mangueira de jardim ou barbante. 
Execução: Colocar o material selecionado no chão formando curvas, peça 
que a criança ande com os braços abertos, procurando assim manter o 
equilíbrio 
 
 
 
 
 
 



 


