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Maternal III 

Atividade para Terça-feira (05 de maio de 2020) 

 

Conteúdos trabalhados:  

*O eu, o outro e o nós  

*Tempo, espaço, quantidade, relações e transformações  

*Traços, sons, cores e formas  

*Corpo, gesto e movimento 

Apostila: 

Apostila integrada página 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 05 de maio de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos   Série: Maternal III 

 

 

Atividades 

 

Atividade 1:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/lCo0a4ZXpRA acesso em 04/05/2020. 

 

Atividade 2:  

Apostila integrada página 63: Convide a criança a ficar abaixadinha, e diga 

que vai se transformar em tatu-bola, que, quando ficar assustado se 

enrola como uma bola para se proteger. Apresente então a canção italiana 

para a brincadeira: "Tatu-bola é um bicho engraçado "(duas vezes); 

"Quando ele fica assustado"(fazer expressão de susto);"Logo vira uma 

bola "(a criança tenta virar uma bola, encaixando a cabeça entre as 

pernas, e fica assim encolhidinha, imóvel). Então, você chama "tatu-bola" 

e a criança se levanta mexendo as mãos para falar: oiiiiiiiiiiii. 

Peça a criança movimentar o dedo em forma de espiral, depois, na página 

63 faça o mesmo com lápis grafite sobre o tatu-bola ilustrado.  

Atividade 3:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/FFjIA-duwOI  acesso em 04/05/2020. 

 

 

 

https://youtu.be/lCo0a4ZXpRA
https://youtu.be/FFjIA-duwOI


Atividade 4: Com o que você gostaria de presentear sua mãe no dia das 

mães? Pesquise em jornais e revistas, recorte as imagens e cole em uma 

folha sulfite. 

 

Atividade 5: 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/WgM7HV8nj1Q acesso em 04/05/2020. 
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Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 05 de maio de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos   Série: Maternal III 

 

Atividade 6 

 



Atividade 7:  

Caderno de desenho: Cole bolinhas de papel crepom no numeral 1, (para 

realizar a atividade colar bolinhas feita com jornal e revistas ou então 

cobrir o tracejado do numeral 1 com lápis de cor ou giz de cera). 

 


