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Maternal II 

Atividade para Sexta-feira (15 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: 

Datas comemorativa páginas 25e 27 

Para casa página 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 15 de maio de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos   Série: Maternal III 

 

 

Atividades 

 

Atividade 1:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

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

Atividade 2:  

Apostila datas comemorativas páginas 25 e27:  Ajude a criança a colorir, 

destacar e montar os bonecos, que vai representar casa pessoa que mora em 

sua casa.  

Atividade 3:  

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

um adulto escreva o nome de cada um. 

Atividade 4:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/DjHPC-dEd8o acesso em 14/05/2020. 

 

Atividade 5: Apostila para casa página 17: Escolha um riscador junto com a 

criança, observe ela ao reproduzir os pingos de chuva, respeite o espaço 

do guarda-chuva.  

 

 

https://youtu.be/k0hBF5xwM0M
https://youtu.be/DjHPC-dEd8o


Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 15 de maio de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos   Série: Maternal III 

Atividade 6: Esta atividade pode ser impressa ou desenhada em uma folha 

sulfite. Pinte a nuvem e perfure com um lápis os pingos de chuva. 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 15 de maio de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos   Série: Maternal III 

Atividade 7: Esta atividade pode ser impressa ou desenhada em uma folha 

sulfite. 

Pinte as flores e circule a maior. 

 



Atividade 8: Sugestão de brincadeira 

Batata quente diferente 

 

Usaremos o celular, mas de um jeito inusitado. A brincadeira consiste em 

sentar em roda e programar a opção de foto do celular no timer. Iniciada a 

contagem regressiva para o clique, o celular servirá de batata quente e 

passará de mão em mão. Quando o tempo se esgotar, a foto não deixará 

mentir quais mãos foram as últimas. Depois da brincadeira, vale sentar 

junto e se divertir com as fotos que ficaram registradas. 

 


