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Maternal III 

Atividade para sexta-feira (19 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: 

Caderno de projetos página 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 19 de junho de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos   Série: Maternal III 

 

 

Atividade 1:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/RhLqslqAqLE acesso em 15/06/2020. 

 

Atividade 2:  

Boi, boi, boi 

Boi da cara preta 

Pega esse menino  

Que tem medo de careta. 

O boi da cantiga tem a cara preta, que outros tipos da cara o boi pede ter? 

Desenhe em uma folha sulfite. 

O menino tem medo de careta, de que outras coisas o menino pode ter 

medo? Desenhe em uma folha sulfite. 

Atividade 3: 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/Z4dr_hkn-nk    acesso em 15/06/2020. 

 

Atividade 4:  

Apostila caderno de projetos página 31: Aprendemos a diferença entre as folhas que 

comemos e as que já caíram, como as quais podemos brincar. 

Para realizar a atividade, prepare uma salada e deguste, proponha também uma 

brincadeira de comidinha, preparada com folhas secas e flores caídas. Dessa forma, 

esses elementos naturais assumirão o papel de brinquedo, brincar com elemento da 

terra é essencial na infância. Para finalizar desenhe, pesquise imagens ou fotografe a 

brincadeira e cole no local indicado. 

https://youtu.be/RhLqslqAqLE
https://youtu.be/Z4dr_hkn-nk


Atividade 5:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/drz86j8ukTY     acesso em 15/06/2020. 
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Atividade 6: 

 

https://youtu.be/drz86j8ukTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 


