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Maternal III 

Atividade para Terça-feira (10 de novembro 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 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 10 de novembro de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos   Série: Maternal III 

 

Atividade 1: Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/uNkDOqZIZUo  Acesso em 09/11/2020. 

 
Atividade 2:  
Com a ajuda dos familiares, preencha os dados a seguir. 
 
  

https://youtu.be/uNkDOqZIZUo


Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 10 de novembro de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos   Série: Maternal III 

  
Atividade 3:   
Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/B2vW0Ck7_uk  Acesso em 09/11/2020. 
Chocalho com garrafa pet 
Materiais: 
Garrafa plástica 
Tinta guache 
Grãos, pedrinhas ou areia 
Fita adesiva colorida 
Tesoura 
  
Como fazer: 
Corte as garrafas para deixá-las menores. Guarde o fundo e o gargalho, que você vai 
unir para montar o chocalho. Com os grãos, areia ou pedrinhas e una as partes da 
garrafa. Depois é só passar a fita adesiva para fechar as partes da garrafa. 
Pronto, agora você já tem um chocalho colorido para acompanhar a música preferida 
das crianças. 
 

Atividade 4: Chocalho com garrafa pet. 
Faça uma pintura em uma folha sulfite com o material que usou para 
decorar o seu chocalho.   

https://youtu.be/B2vW0Ck7_uk


Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 10 de novembro de 2020. 
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Atividade 5: Aprendemos a manter um jardim e conhecemos 

utensílios de jardinagem. 

  

Atividade 6:  

Apostila caderno de projetos página 31: O jardineiro. 

Aprendemos a manter um jardim e conhecemos utensílios de 

jardinagem. 

Pesquise com ajuda de um adulto em jornais e revistas imagens 

de jardins e utensílios de jardinagem, recorte e cole. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


