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Maternal IIl 

 

Atividades para terça - feira (09 de junho 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/SfE7mIPFXZc   acesso 08/06/2020 

Acesso o link abaixo e assista ao vídeo 

 https://youtu.be/776f8UXkEMM  acesso 08/06/2020 

  

Atividades2  

Apostila integrada página 45: 

 A proposta será empilhar materiais como: tampas, potes, copos descartáveis, 

peças de dominó, enfim, o que houver disponível em sua casa. Trabalhei o 

conceito de alto e baixo, fazendo comparações. 

Para a realização da atividade do material, explore conceito de maior e de 

menor, para aumentar o desafio, peça a criança que pinte um pedacinho de 

cada cor da torre mais alta. 

 

 

 

https://youtu.be/SfE7mIPFXZc
https://youtu.be/776f8UXkEMM
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Atividades 3 

 
Pinte o avião mais alto de amarelo e o mais baixo de  verde, cole algodão 
nas nuvens. 
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Atividades 4 
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Atividades5 

  
 

Apostila para casa página 27:  

Peça a sua família que ensine a você uma nova quadrinha e registre no bloco 

de notas. Faça um desenho para ilustrar a quadrinha que você aprendeu. 

Atividades 6 

Acesso o link abaixo e assista ao vídeo 

https://youtu.be/cGs1QA2bLdw  

* Caderno de matemática dar continuidades nas atividades. 

*Caderno de linguagem dar continuidades nas atividades. 

https://youtu.be/cGs1QA2bLdw

