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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 
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Atividades 

 

 

Atividade 1: 

 
Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/zelEAF6E3ZM acesso em 28/04/2020. 
 

 

Atividade 2: 
Caderno de projetos página 17: Por que a maioria das folhas é verde? Instigue 
a criança, o assunto não deve ser muito aprofundado e sim adequado para a 
faixa etária. Nesse período a criança pode saber que a substância que deixa a 
folha verde é a clorofila, que as folhas mais escuras tem menos clorofila, que 
são as plantas que produzem o oxigênio que respiramos e que elas precisam 
de Sol e água para sobreviver. Após o estudo, ajude a criança a coletar folhas 
de coloração variadas caídas no chão e a fixá-las no material. Pode ser fixada 
ao invés de cola, fita adesiva. 

 
Atividade 3: 

Complete o outro lado das folhas.

https://youtu.be/zelEAF6E3ZM


Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 29 de abril de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos Série: Maternal III 

Atividades 

 

 
 

 

 



 

Atividade 4: 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

https://youtu.be/XoiUvvdYNfU acesso em 28/04/2020. 

 

Atividade 5: 

Apostila integrada página 61: Leve a criança a um local onde seja possível 
brincar com corda, nesta idade pular corda de forma tradicional é um grande 
desafio para a criança, então você pode fazer o movimento de "cobrinha" , a 
criança pula por cima da corda sem tocar nela. Vá variando o desafio, fazendo 
movimentos ora mais lentos, pra mais devagar recitando a parlenda.  

Em seguida registre no material quantos anos você tem. Conte os traços 
demarcados em cada quadrado ilustrado para que identifique aquele que 
corresponde à idade dela e solicite que façam sobre ele uma marcação com giz 
de cera ou lápis de cor. 
 
Atividade 6: 

Pinte o balão com o numeral que indica sua idade. 
Pinte o quantidade de bolinhos que representa sua idade. 

https://youtu.be/XoiUvvdYNfU
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