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Maternal II 

Atividade para Sexta-feira (07 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 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 07 de agosto de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos   Série: Maternal II 

 

Atividade 1:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/RVaoPXQ-VrQ  acesso em 03/08/2020. 

Atividade 2:  

Apostila integrada página 19: Aprendemos que os golfinhos são muito 
inteligentes e que conversam entre si. 
Faça um golfinho feito com papel e cole. 

 

Atividade 3:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/ttHFdzYC0Yg  acesso em 03/08/2020. 

Cada macaco no seu galho 

Jeito de brincar 

O grupo forma uma roda, e um dos participantes fica no centro. 

Os jogadores da roda irão perguntar: "Que horas são?". 

Quem está no meio responde, e o grupo faz a mesma pergunta outras vezes. Até que o 

participante do centro da roda responde: "Cada macaco no seu galho!". 

Todas as outras crianças correm e sobem em algum lugar alto, onde estão a salvo. 

Quem o pegador tocar vai para o meio da roda, e a brincadeira recomeça. 

 

https://youtu.be/RVaoPXQ-VrQ
https://youtu.be/ttHFdzYC0Yg


Atividade 4: Hoje vamos conhecer a história do macaco danado. 

Brincaremos de cada macaco no seu galho e comeremos banana 

amassadinha. 

Utilize uma folha sulfite para desenhar como fazer da banana 

amassadinha. 

Atividade 5:  

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/guaGJSB-ohE  acesso em 03/08/2020. 

 

Atividade 6: Recorte de revista, encarte panfletos etc., os presentes que 

você gostaria de presentear o papai no dia dos pais e cole em uma folha 

sulfite. 

 

 

  

 

 

 

https://youtu.be/guaGJSB-ohE

