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Maternal II 

Atividade para quinta-feira (25 de junho 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 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 25 de junho de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos   Série: Maternal II 

 

 

Atividade 1:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/2UE02eff9JY   acesso em 22/06/2020. 

 

Atividade 2: 

Apostila integrada página 49: Pergunte a criança se ela se lembra de 

quando era bebê, estimule com perguntas: como os bebês se mexem, 

como ficam quando ainda não sabem  se sentar, como ficam quando ainda 

não sabem se virar, quais sons os bebês imitam quando ainda não sabem 

falar. Depois, proponha a imitação de filhotes de animais, varie bastante, 

para que a brincadeira e os movimentos sejam bem diversificados 

(minhoca, cobra, gavião, leão, jacaré, canguru, peixe, etc.) 

Para realizar a atividades desenhe suas mãozinhas e pinte com a cor que 

você mais gostar. 

 

Atividade 3:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/zelEAF6E3ZM    acesso em 22/06/2020. 

Atividade 4:  

Junto com a criança brinque de imitar o movimento da árvore, em seguida 

escolha uma árvore para fazer a intervenção com o material que achar 

mais adequado, para isso coloque na árvore barbante, dobraduras, 

pequenos desenhos, fotos, pompons, retalhos de tecidos, etc. 

Em seguida desenhe em uma folha sulfite a intervenção feita na árvore. 

 

https://youtu.be/2UE02eff9JY
https://youtu.be/zelEAF6E3ZM


Atividade 5:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/Xv5CosAf79E   acesso em 22/06/2020. 
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Atividade 6:  

 

https://youtu.be/Xv5CosAf79E

