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Maternal II 
 
 

Atividades para segunda- feira (13 de abril de 2020) 

 

Conteúdos trabalhados: 

*O eu, o outro e o nós.  

*Traços, sons, cores e formas. 

 

Atividade 1 

  

- Apostila integrada páginas: 

35 – Pinte o suco que esta dentro do liquidificador usando a casca de uma 

laranja. 

37 – cole as imagens de frutas do encarte da pagina 57 para representar uma 

salada de fruta. 

 

Atividade 2 

- Caderno de projetos página:9 

- Faça uma roda de musica com a criança apresente a cantiga o sapo não lava 

o pé e troco que também por vogais a sapa não a pá 

O sapo não lava o pé 
Não lava porque não quer 
Ele mora lá na lagoa 
Não lava o pé porque não quer 
O sapo não lava o pé 
Não lava porque não quer 
Ele mora lá na lagoa 
Não lava o pé porque não quer 
Mas que chulé 
Xi, essa música do sapo 'tá muito fácil, não 'tá? 
Vamos tentar cantar usando só uma vogal? 
Então vamos começar pelo A 



A sapa na lava pá 
Na lava parqua na quar 
Ala mara la na lagua 
Na lava a pá parqua na quar 
Mas qua chalá 
E agora usando só o E 
E assim por diante 

E sepe ne leve pé 
Ne leve perque ne quer 
Ele mere le ne legue 
Ne leve e pe perque ne quer 
Mes que chelé 

I sipi ni livi pí 
Ni livi pirqui ni quir 
Ili miri li ni ligui 
Ni livi i pí pirqui ni quir 
Mis qui chilí 

O sopo no lovo pó 
No lovo porquo no quor 
Olo moro lo no logo 
No lovo o pó porquo no quor 
Mos quo choló 

U supu nu luvu pú 
Nu luvu purquu nu quur 
Ulu muru lu nu lugu 
Nu luvu u pu purquu nu quur 
Mus quu chulú 

 

 

Atividade 3 

- Uma atividade do caderno de desenho; 

 

Atividade 4 

- Acesse o link abaixo assista o vídeo. Depois imprima a atividade abaixo. 

https://youtube.com/watch?v=mT44HaTZUGQ   Acesso 13/04/2020 

 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/watch?v=mT44HaTZUGQ


Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 13 de abril de 2020. 

Professora: Inês santos                                        Série: Maternal I 

  Aluno (a): ____________________________________________ 

 

Atividade 5 

 


