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Maternal III 

Atividade para Quarta-feira (13 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: 

Integrada página 11 

Para casa página 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 13 de maio de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos   Série: Maternal III 

 

 

Atividades 

 

Atividade 1:  

Apostila para casa página 15: Você tem alguma lembrança de um lugar de 

que goste, como ingresso de cinema, guardanapos, forminhas de doce, 

folhas secas, lenço de papel, pedrinhas, etc., e cole para realizar a atividade. 

Atividade 2:  

Apostila integrada página 11: Complete o móbile com o papel crepom que você 

rasgou (para realizar a atividade pode usar jornal e revista rasgado). 

Atividade 3:  

Desenhe um quadrado em uma folha sulfite e faça dentro dele duas frutas. 

 

Atividade 4:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/BkAO-lyzLdE  acesso em 12/05/2020. 

 

Atividade 5:  

Caderno de desenho: Colorir a vogal E usando a cor vermelha. 

 

 

 

https://youtu.be/BkAO-lyzLdE
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Atividade 6: 
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Atividade 7: 

 



 

Atividade 8:  Sugestão de brincadeira  

Elefantinho Colorido 

Azul, vermelho, verde, amarelo... Qualquer objeto com essas cores se 
transforma em pique. 
A atividade exige atenção e agilidade para correr e não ser pego. 

 
-COMO BRINCAR: Uma criança é escolhida para comandar. Ela fica na 
frente das demais e diz: “Elefantinho colorido!” O grupo responde: “Que 
cor?” O comandante escolhe uma cor e os demais saem correndo para 
tocar em algo que tenha aquela tonalidade. 
Vale se a cor pedida estiver na roupa de alguém na roupa. Se o pegador 
encostar em uma criança antes de ela chegar à cor, é capturada. O 
comandante tem de escolher uma cor que não está num local de fácil 
acesso para dificultar o trabalho dos demais. 
Vence a brincadeira quem ficar por último. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


