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Maternal II 

Atividade para Quinta-feira (06 de agosto 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 17 e 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 06 de agosto de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos   Série: Maternal II 

 

Atividade 1:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/u07Td4VPWgA   acesso em 03/08/2020. 

Cama de gato 

Uma brincadeira divertida, de fácil execução e pra família toda – tem coisa melhor? Pode ser 

feita usando as cadeiras ou paredes.  

A Cama de Gato é uma atividade em que a criança testa o corpo no sentido espacial. 

Para brincar, você precisará de elástico, barbante ou fio de malha, além de pequenos guizos, 

materiais que encontramos nos armarinhos. Para montar a “Cama”, você irá passar o barbante 

entre os troncos das árvores, formando uma teia. Em casa, você pode pregar na parede com 

fita crepe. Depois de montar a trama, espalhe os guizos por algumas áreas. Outros elementos 

como balões, fitas e penas presos pela trama, além de plástico bolha no chão, tornarão a 

brincadeira mais sensorial e superlegal. 

O desafio é explorar o espaço de um lado para o outro, sem deixar os guizos tocarem. É 

garantia de curtição por um tempão. Vamos brincar?! 

 

Atividade 2: Faça uma colagem com pedaços de elásticos da cama de gato 
que você fez. 
 

Atividade 3:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/wTwsKJiIxQg   acesso em 03/08/2020. 

 

Atividade 4: Apostila integrada página 17 e 83: Para que o mar fique mais 

animado! Organize os golfinhos do encarte de uma forma que achar 

divertida. 

 

https://youtu.be/u07Td4VPWgA
https://youtu.be/wTwsKJiIxQg


Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 06 de agosto de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos   Série: Maternal II 

 

Atividade 5:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/Xs-r0H00LOg acesso em 03/08/2020. 

Atividade 6: Circule e pinte tudo o que você gostaria de dar de presente 

para seu papai. 

 

 

  

 

 

 

https://youtu.be/Xs-r0H00LOg

