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Conteúdos trabalhados: 

*O eu, o outro e o nós 

*Tempo, espaço, quandidade, relações e transformações 

*Traços, sons, cores e formas 

*Corpo, gesto e movimento 
 
 

 
– Páginas da apostila: 

Apostila para casa página 13 
Apostila integrada página 59



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 28 de abril de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos Série: Maternal III 

Atividades 
 

Atividade 1: 
 
 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/vDee2bF8Xls   acesso em 27/04/2020. 
 

 

Atividade 2: 
Apostila integrada página 59: Convide a criança para brincar de robô, e 
deverão andar com coluna, pescoço, braços e pernas esticados. Depois de 
brincar bastante pergunte se foi fácil ou difícil andar com joelhos e 
cotovelos esticados. Pergunte se a criança percebeu por que não andamos 
como robôs. Assim você a ajudará a perceber as utilidades das articulações, 
que nos ajudam a dobrar as partes do corpo. 
Para finalizar a atividade, peça a criança que destaque as figuras do encarte 
(que está no final da apostila página 79) e cole na página 59. 
 
Atividade 3: 

Usando palitos de fósforos ou palitos de dente sem ponta. Faça os braços e 
as pernas da criança. Depois pinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vDee2bF8Xls
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Atividade 4:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

 

https://youtu.be/9WFYuIu7BKA   acesso em 27/04/2020. 
 

 

Atividade 5:  

Apostila para casa página 13: Decore a mala com papéis coloridos (pode ser 
utilizado jornais e revistas). 
 

Atividade 6:  

Caderno de caligrafia: Qua-quá (coordenação) cubra os tracejados e pinte o 
pato. 

https://youtu.be/9WFYuIu7BKA


 


