
 

 
 

      

Roteiro de Estudos Maternal I 
 

 SEMANA 1   ( 11/05/20 – 15/05/20) 

 Maternal 1 

Dia 
11 

Dia 
12 

Dia 
13 

Dia 
14 

Dia 
15 

  Atividades site 
colégio: 
Semana 1-Animais  
Atividade dia 1  

Atividades site 
colégio : 
Semana 1-Animais 
Atividade dia 2 

Atividades site 
colégio : 
Semana 1-Animais 
Atividade dia 3 

Atividades site 
colégio : 
Semana 1-Animais 
Atividade dia 4 

Atividades site 
colégio : 
Semana 1-Animais 
Atividade dia 5 

 Apostila Piaget  
 
Capa: Decorar a capa 

usando sua 
criatividade (colagem, 

pintura, etc) 

 
Página 03 
 
Orientações: 

-Compartilhe fotos ou 
um album da sua 

família com a criança. 

A intenção é que 

reconheçam todos e 
que o elemento que 

os unem é o AMOR. 

-Disponibilize 
qualquer objeto que 

representa esse 

sentimento. 

-Explore oralmente 

essa pagina: o que 

significam o abraço e 

a capa de super-
herói? O que 

representam os 

corações dispostos na 

cena? 

- Disponibilize vários 

objetos e peça para 

que identifiquem os 
que representam o 

AMOR. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=PEcLI3N

teAA 
 

Apostila Piaget  
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Orientações: 
-Antes de apresentar a 

música conte a criança 

sobre o bicho 

caramujo e sua concha 
no corpo mostrando 

algumas imagens como 

eles “carregam sua 

casinha” pra todo lugar 
sendo capazes de 

entrar nela quando 

desejarem. 

-Depois no faz-de-

conta narre situações 

imaginárias e peça que 

eles imitem os 
caramujos passeando e 

se escondendo na sua 

casinha. 

- Cante a música no 

link abaixo e auxilie na 

colegem dos adesivos. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=N837uUhx

udo 

Apostila Piaget  
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Orientações: 

-Inicie com  história 

dos três porquinhos; 

discutem sobre os 

tipos e casa e o 
trabalho de cada 

porquinho para 

contruí-las. 

https://www.youtube.

com/watch?v=ZIgJ4

Grnwgs 

- questione as crianças 

sobre a moradia deles 

e mostre imagens de 

diferentes tipos de 
moradia (casas , apto 

etc) 

- disponibilize blocos 
de montar e incentive 

a construção de várias 

casinhas. 

- trabalhe a oralidade 

através do poema. 

- contrua o desenho da 
sua casa carimbando e 

explorando as formas 

geométricas (pode 

usar o próprio bloco de 
montar, ou fazer 

carimbos de esponjas, 

etc) 

- Depois que secar , 

complemente com o 

desenho da sua 
família. -Tinta caseira 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Z-

zueSlpJRQ 

Apostila Piaget  
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Orientações: 
-Inicie mostrando para 

as crianças  imagens 

de moradias de cada 

personagem do livro 
ANEXO (ou da 

internet) ex.: Para 

coruja mostre um 

ninho, para o Tucano 
um tronco, para o 

jacaré e peixe boi um 

rio)  da, perguntando 

se eles sabem quem 
moraria ali (tucano, 

coruja, peixe boi, 

macaco, jacaré) 

-brinque de imitar 

gestos e sons dos 

animais que moram 

em cada casinha. 

- Explore o cenário da 

página e oriente as 

crianças a identificar o 
morador de cada uma. 

- Auxilie na colagem 

dos adesivos. 

-Vídeo sobre o tema 

abordado: A casinha 

https://piagetmaisdigita

l.com.br/atividades-

educativas-online/ 

 

Apostila Piaget  
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Orientações: 
-Inicie mostrando um 

ursinho de pelúcia 

(Teddy Bear) e que ele 

quer brincar . 

- Pede para criançar 

fechar os olhos que o 

Teddy irá se esconder. 

-Comece a contar até 

10 em ingles (abaixo 

link da contagem) e 
pede pra criança contar 

acompanhando o 

video.  

-Esconda o Teddy e 

pede para a criança 

encontrá-lo. 

 

- Pede pra criança 

localizar na imagem a 
Mammy (mamãe) e o 

Daddy (papai) e os 

outros elementos da 

página. 

- Diga que os 

personagens farão um 

passeio, faça a colagem 
do Teddy (no final do 

livro). 

https://www.youtube.

com/watch?v=GiJ8tls

mA7w  
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ATIVIDADE PÁGINA 06. 
 

CASA DO TUCANO                                                                                       CASA DA D. CORUJA 

          

           
CASA DO MACACO-BARRIGUDO                                                                 CASA DA PEIXE-BOI 

 

 

                                                                   - CASA DO JACARÉ-DE-PAPO AMARELO                           

 

 



                   SEMANA 2        (18/05/20 – 22/05/20) 

 Maternal 1 

Dia 
18 

Dia 
19 

Dia 
20 

Dia 
21 

Dia 
22 

  Atividades site 
colégio: 
Semana 2-Músicas  
Atividade dia 1  

Atividades site 
colégio : 
Semana 2- Músicas 
Atividade dia 2 

Atividades site 
colégio : 
Semana 2 -Músicas 
Atividade dia 3 

Atividades site 
colégio : 
Semana 2-Músicas 
Atividade dia 4 

Atividades site 
colégio : 
Semana 2-Músicas 
Atividade dia 5 
 

 Apostila Piaget  
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Orientações: 

 

- Inicie mostrando 

imagens de familias 
diversas (apenas com 

avós, apenas com 

pais, apenas com 

mães etc )   

- Depois mostre 
revistas e deixem eles 

idenficarem as 

famílias nas fotos e 

recorte a de sua 
preferência. 

 

-Explique o que é a 
Árvore da Família (ou 

árvore genealógica) e 

instrua como essa 

representação deve 
ser montada, monte 

com elas as imagens 

recortadas da família 

fictícia. 

- Auxilie a criança com 
fotos impressas 

montar a Árvore da 

sua Família na 

apostila. 

 

- O livro da família 

https://www.youtube

.com/watch?v=ige-

a4uXFB4 
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Orientações: 

 

- Simule a hora do 

banho com os bonecos  
das crianças. Diz que 

eles estão sujinhos de 

tanto brincar e 

precisam ficar 
limpinhos e cheirosos. 

Estimule carinho e 

cuidado, um momento 

prazeroso, ofereça 
água, bacia sabão etc, 

Oriente a secar e 

colocar a roupinha 

priorizando autonomia 
da criança. 

- Interage brincando de 

bolhas de sabão. (com 

canudo ou tubo de 

caneta). Sopre 
bastante bolhas para a 

criança pegá-la e 

estourá-la. Finalize a 

brincadeira  dando 
folhas de revista para a 

criança se secar. Essa 

mesma folha deve ser 

dobrada pela criança e 
colada na gaveta da 

página representando 

uma toalha de banho. 

- Estimule a fazer 

bolinhas de papel e 

colar na sequência 
correta dos 

acontecimentos. 

 

Apostila Piaget  
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Orientações: 

 

- Incentive a criança  a 

importância do banho 
todos os dias e peça 

que contem o que 

usam no  banho. 

Separem esses intens e 
peça que eles 

nomeiem e sintam o 

aroma. Promova 

autonomia que eles 
mesmos tentem 

desembalar o 

sabonete. 

- Brinque de “Banho a 

Seco”, passando o 
sabão onde você 

solicitar. Coloque a 

música pra ficar mais 

divertido. 

-O Banho do Patinho 

https://piagetmaisdigi

tal.com.br/atividades-

educativas-

online/?pagina=1 

 

- Marque/ circule na 

página os itens 

normalmente 

utilizados no banho 

E observe os pingos 
d’água representados 

na imagem. Auxilie –as 

perfurando a folha 

com um palito de 
churrasco  (ou o que 

preferir). Sugerimos 

com apoio uma placa 

de isopor ou algo 
similar para melhor 

exploração da 

atividade. Ajude na 

colagem da 
embalagem do 

sabonete na folha 

fazendo a referência 

do numeral 1. 

Apostila Piaget  
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Orientações: 

 

- Apresente mais um 

item de higiene as 
crianças : o cotonete. 

Explique sua função e 

o cuidado que temos 

que ter ao manipulá-
lo. 

- Utilize uma pelúcia 

para demonstrar a 

manupulação e 

permita que as a 
crianças também 

tentem, lembrando 

que somente os 

adultos podem fazer 
essa limpeza nos 

ouvidos deles. 

-Trabalhar a 

coordenação motora  

manuseando  os 

cotonetes (um a um)  
de uma caixnha para 

outro recipiente 

usando o dedo 

indicador e o polegar. 

- Proponha Boneco de 
sucata com 

embalagens de itens 

de higiene. (passo a 

passo final do livro) 

-Mencione que você 
pegará 02  cotonetes 

para você e conte em 

voz alta e pegue cada 

um com uma mão de 
forma que eles 

entendam e assimilem 

a quantidade. Convide 

as crianças a colocar os 
cotonetes na mão dos 

bonecos criados 

fazendo a contagem.( 

1 , 2). 

-Entregue algodão para 

as crianças fazerem 
bolinhas e colar na 

figura indicada . 

Apostila Piaget  
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Orientações: 

 

- Apresente a criança 4 

folhas de papel sulfite 
com o desenho de uma 

casa em cada folha. (só 

o contorno)  

Cole as folhas 

espalhadas na parede 
na altura que eles 

consigam alcançar. 

Ao som da música 

orientem que eles 

pintem cada casa de 

uma cor . Yellow 
(amarelo), green 

(verde), blue (azul), red 

(vermelho). 

Estimule eles a 

dizerem o nome da cor 
enquanto pintam. 

https://www.youtube.

com/watch?v=nsBhD

kCLXxU 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=z0HZ

NaM7gTg 

 

- Entregue as crianças 

papel de seda picado 
(ou outro da 

preferência) na cor 

que desejarem e peça 

que amassem os 
pedaços em bolinhas e 

colem a página. 
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