
 

  
      

                                                                                                      Roteiro de Estudos Maternal II             (08/09/20 –11/09/20) 
  

07/09 

 

08/09           09/09         10/09          11/09 

  Apostila Piaget  
Pág:21 

Apostila Piaget 
Pág: 22 

Apostila Piaget 
Pág:41 

Apostila Piaget  
Pág: 23 

  
FERIADO em 

Comemoração  
A Independência  

Do Brasil 

 

Assistir vídeo 
gravado. 

 

https://youtu.be/Ne9n
jn6cPmQ 

 

Atividade no final do 

planejamento. 

 

Nessa atividade será 
necessário revistas e 
figuras de animais 
impressas.  

 

De revistas, eles 
deverão recortar 
imagens de animais 
selvagens, e de 
fotografias, de animais 
domésticos, colando 
as primeiras no 
quadrado de número 1 
e as segundas no 
quadrado de número 
2. Deixe como 
sugestão a utilização 
de imagens 
impressas. 

 

Vídeo musical para 

complementar o 
conteúdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papais, o ícone 
Pedacinho de papel tem 
como objetivo permitir 
que o seu filho  exponha 
sua criatividade e realize 
tentativas de escrita de 
maneira espontânea e 
sem interferência de sua 
parte. 

 

Relembre as atividades 
realizadas até agora 
sobre o zoológico, e os 
outros animais vistos. 

Vá perguntando quais 
animais ele mais gostou 
de conhecer, como são 
esses animais, o que 
gostam de comer etc.  

 

Para provocar essa 
imaginação e 
curiosidade em seu filho, 
prepare um local 
aconchegante e calmo. 

 

 

OBJETIVOS: 

• Explorar diferentes 
formas, tamanhos e 
texturas de objetos. 

• Fazer uma atividade 
de colagem na sheep 

(ovelha). 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo musical para 
complementar o 

conteúdo: 

 

ASSISTA O VÍDEO 

GRAVADO. 

: 

 

 

__________________ 

 

As páginas de abertura 
do Módulo têm como 
objetivo estimular os 
alunos e prepará-los 
para o conteúdo a ser 
abordado, construindo 
percepções e 
questionamentos sobre 
si e os outros, 
participando de 
relações sociais, 
expondo oralmente 
suas opiniões e 
desenvolvendo, assim, 
o senso crítico com 
relação à realidade que 
os cerca. 

 

Para introduzir a 
discussão sobre 
brincadeiras diversas, 
acesse o site 
http://militaodossantos.
com/galeria/ e 
disponibilize para 
apreciação a imagem 
do quadro Brinquedos 
e brincadeiras, de 
Militão dos Santos. 
Analisem o quadro e 
conversem de modo 
informal sobre as 
brincadeiras das 
crianças e os 
brinquedos que podem 
ser observados na 
cena. 

 
• Em roda de conversa, 

discuta as questões do 

Manual do Aluno e 

entregue a ele um 

  

http://militaodossantos.com/galeria/
http://militaodossantos.com/galeria/
https://www.youtube.com/embed/Q2oOhl7ShvI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/lEmoOncDABY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/MR5XSOdjKMA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/gwYk7Cvi0vE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/LUjXnfzjKVw?start=1&feature=oembed


 

 

 

 

material de sua escolha 

que possa usar para 

marcar as brincadeiras 

de que mais gosta e 

pintar a figura do 

rostinho que representa 

como se sentiu ao 

brincar e reforce que 

logo ele poderá voltar a 

brincar com os colegas 

da escola. 

      

 

 

 

 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 
 
 
 
 
 

 Tuesday 
BILINGUAL PROJECT 

SCIENCE 
 

Revisão: 

Assistir a VÍDEO no link 
abaixo sobre 

escovação  

 

Mostre pra eles a 
TOOTHBRUSH 

 (escova de dente) e  

TOOTHPASTE  

(pasta de dente) 

Coloque o outro vídeo 
abaixo e peça para eles 

imitarem os 
movimentos de 

escovação da música 

1ªatividade, 
decorar/fazer colagem 

na TOOTHBRUSH 

(escova de dente) 
como preferir. 

 

 

 

Wednesday 
BILINGUAL PROJECT 

               MATH 
 

 

Assistir a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 

que explica sobre 
quantidades - MANY 

(muito) e A FEW (um 
pouco): 

 

1ª atividade mostrar 

que tem MANY TOYS 
(muitos brinquedos) 

que precisam ser 
coloridos com MANY 

COLORS (muitas cores 

 

2ªatividade instruir a 
criança a comparar que 

agora tem A FEW 

(poucas) cadeiras e 
devem colorir com 

poucas cores . 

E para fixar o novo 

conteúdo, de massinha 
de modelar e peça para 

a criança fazer MANY 
SMALL BALLS (muitas 

bolinhas pequenas) e A 
FEW BIG BALLS (poucas 

bolinhas grandes).  

 

Thursday 
BILINGUAL PROJECT 

       SOCIAL STUDIES 
 

Assistir a VÍDEO no link 

abaixo sobre FAMILY 

 (família). 

 

Na 1º atividade 

mostre ao seu filho 

figura do DAD na 

apostila e pergunte  

“Quem é ele?” 

Quando ele responder, 

você pergunta " Qual é 

o nome do seu  

DAD ?”. 

Auxilie a escrever do 

nome do Dad na 

atividade e peça para 

colori-lo. 

 

 Na 2º atividade peça 

para colorir a FAMILY 

com muito capricho.  

Friday 
BILINGUAL PROJECT 

MATH 
 
 
 

Vamos 
relembrar... 

 
Assistir a VÍDEO  

bilíngue no link 

abaixo que explica 

conceitos de BIG 

(grande) e SMALL 

(pequeno): 

 
Na atividade peça 

para o seu filho 
circular o lápis  menor  

SMALL  e pintar o 
maior BIG 

 

 

Vídeo musical para 
complementar o 

conteúdo 

https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4
https://www.youtube.com/embed/XAMtgyiUhIo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/h_7wV1OzTX8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/J6Ae6wGgIr0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4
https://www.youtube.com/watch?v=wCio_xVlgQ0
https://www.youtube.com/watch?v=wooYZCJI7WI


 

 

 

 

 

 

 

 

2ª atividade usar 
TOOTHPASTE (pasta de 
dentes) para colorir o 

BIG TOOTH (dente 

grande)  

 

Vídeo musical  

para complementar o 
conteúdo: 

 

 

 

 

 

Vídeo musical para 
complementar o 

conteúdo: 

 

Após o desenho 

colorido auxilie a 

circular a MOM e fazer 

um X no DAD. 

https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo
https://www.youtube.com/watch?v=bKBM_h2gMiM
https://www.youtube.com/embed/se0-cSZx_4g?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=o0Lf3mECorY


 
 
 
 
 
 
  


