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Maternal II 
 

 
Atividades para Sexta- feira ( 15 de maio 2020) 

Conteúdo trabalhado 

*O eu o outro e nós. 

*Corpo, gestos e movimentos. 

* Traços, sons, cores e formas. 

 Atividades1 

Acesso o link abaixo e assista ao vídeo.  

 https://youtu.be/k0hBF5xwM0M acesso 14/05/2020. 

. 

 Atividades2 

Acesso o link abaixo e assista ao vídeo.  

https://youtu.be/xVX57Np5eB4 acesso 14/05/2020.  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/k0hBF5xwM0M
https://youtu.be/xVX57Np5eB4


Atividades3 

 

Apostila datas comemorativas páginas 21e 23:  

Para essas atividades, providencie foto tamanho 3x4 de cada integrante da sua 

família. Se não for possível, podem procurar imagens em revistas que se a 

semelhante a seus familiares. A criança deve então colar as fotos ou imagens 

em algumas peças e, nas outras, que fazem pares com elas para compor o 

jogo da memória, deve ser inserido os nomes de seus familiares. 

Feita essa etapa, de início a brincadeira. Como a criança ainda não sabe ler, 

durante o jogo, você terá de fazer a leitura das peças pirada por ela. 

 

Atividades 4 

Apostila para casa página 21:  

O objeto principal desta atividade é oferecer uma dica de receita a ser feita em 

família. Depois de saborear o suco de morango, pinte o liquidificador e o copo 

utilizando a cor vermelha. 

Atividades 5 

Em uma folha sulfite faça um desenho de sua família, depois com ajuda de um 

adulto escreva o nome de cada um. 
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Atividades6 
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Atividades 7 

Pinte bem bonito família: 

 

 


