
  

 
      

Roteiro de Estudos Maternal II             SEMANA 4   ( 01/06/20 – 05/06/20) 
 
 

  

Dia 01 
 

Dia 02           Dia 03         Dia 04          Dia 05 

  Atividades site 
colégio: 
Semana 5- Educação 
Física em casa.  
Atividades dia 1  

Atividades site 
colégio : 
Semana 5- Educação 
Física em casa.  
 Atividade dia 2 

Atividades site 
colégio : 
Semana 5-Educação 
Física em casa.  
Atividade dia 3 

Atividades site 
colégio : 
Semana 5- 
Educação Física 
em casa.  
Atividade dia 4 

Atividades site 
colégio : 
Semana 5-Educação 
Física em casa.  
Atividade dia 5 

 Apostila Piaget  
Página 18 

Apostila Piaget  
Página 19 

Apostila Piaget  
Página  20 

Apostila Piaget  
Página 20 

Apostila Piaget  
Página 38 

 Orientação: Há, na 

página de picote da 
apostila, a figura da 

abelha Juju para o seu 

filho destacar, montar e 

colar. 

 

Entendido o conceito 

relativo à função do 
quebra-cabeça, ofereça 

outras ilustrações que 

podem ser impressas, 

dessa vez de insetos e 
outros animais da 

fazenda, cortadas ao 

meio. Desafie seu filho a 

montar esse quebra-
cabeça formando as 

imagens iguais. 

 

Use a criatividade e 

materiais diversos para 

criar a colmeia, sempre 

priorizando a cor 
amarela. 

 

 

 
 

Papais no local da 
escrita do nome, faça 

o nome dele 
pontilhado e peça 

para criança trançar 
em cima. 

 

Orientação: Pais vamos 

começar essa atividade 
cantando. 

Insentive o pequeno 

reproduzir os 

movimentos do vídeo e 

repita algumas vezes. 

 

Ajude seu filho lembrar 

de palavras que 
comecem com a vogal A, 

já vistas nas aulas 

anteriores.  

Então foque em quatro 

delas (abelha, afeto, 

amor e avião); se 
posssivel imprima as 

figuras com os nomes em 

baixo e mostre-a para 

criança. 

 

Após a conversa com o 
seu filho, peça que 

destaque as peças  

disponiveis na página de 

picote da apostila  e 
instrua-o sobre a 

montagem do quebra-

cabeça.  

Oriente também com  a 

relação a pintura, com 

um material da sua 
escolha, das vogais A e 

das palavras que 

comecem com a letra A. 

Orientação: 
Convide seu pequeno 

para ouvir a história e 

encerre-a com uma 
degustação de 

morangos. 

Pais nessa atividade 

será necessário 
sementes de morango( 

papais já comprei essas 

sementes no mercado 

carrefour bairro); lata 
de leite pó ou leite 

condensado, pedras e 

terra. 

 

Proponha, então o 

platio de sementes das 

sementes de morango 
na lata vázia. Depois de 

platá-los, deixe-a em 

um lugar aberto. 

 Faça alguns furos no 

fundo da lata e, em 
seguida, preencha-o 

com pedras. Por cima 

delas, coloque um 

pouco de terra, seguida 
das sementes de 

morsngo. Complete o 

recipiente com mais 

terra, apertando-a  
delicadamente para 

acomodar as sementes. 

 A planta deve ser 

regada diariamente, 

sem exageros e sem 
molhar as frutas, e 

deve receber luz solar 

por pelo menos seis 

Orientação: Papais 

hoje vamos finalizar a 
atividade proposta 

para o dia anterior.  

 Solicite ao seu 

pequeno que 

destaque e cole as 

figuras de abelhas, 
que se encontra m na 

página de picote, na 

cena da apostila.  

 

Pratique a contagem 

delas e relacione-a aos 
termos de “muito” e 

“pouco”. 

 Na imagem da lata, a 

criança deve desenhar 

como imagina que 

ficarão os morangos 
plantados, em sua 

perspectiva. 

  

Encerre a atividade 

com o desenho do 

pequeno urso. 

 

 

Orientação:  
Inglês 

 
 Nessa atividade faça 
uma roda de conversa 
com o seu pequeno  e 
pergunte se ele lembra 
das cores em inglês. 
 Apresente os ballons 
(bexigas nas cores 
amarelo,vermelho, 
verde e azul.) um por um 
e faça a pergunta em 
inglês: “ What color is 
this?”. 
 Ajude-os a responder e 

repita, se necessário. 
 
Em seguida, reproduza o 
vídeo que o Puppy trouxe 
e deixe-a cantar e brincar 
pela sua slaa com os 
ballons coloridos. Ao 
parar a música, diga uma 
das cores em inglês e 
oriente-os a tocar um 
ballon da cor solicitada. 
  
Mostre ao seu filho a 
ilustração da apostila. 
Então, conte que antes 
de irem à escola, o Leo e 
a Aline encontram um 
Blue bird, que mora nem 
um árvore que fica em 
um jardim muito 
colorido. Oriente que o 
seu pequeno pinte os 
elementos de acordo 
com a legenda. 

https://www.youtube.com/embed/KF7mCaJmFJo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/IFm3SRDPZ60?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/FqMObv8Gd18?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/JyoqKCDbYOY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/pXGB6SJ6KKc?feature=oembed


horas diárias. 

  

Vejá outras formas de 
realizar o plantio dos 

morangos em: 

https://www.vivadecora.com

.br/revista/como-plantar-

morango/ 

 

Com esse projeto, seu 

filho terá a 
possibilidade de 

conhecer as 

necessidades e 

cuidados que um 
plantio exige, além de 

acompanhar todo o 

processo de 

crescimento e colheita 
dos morangos. 

 

 

 

https://www.vivadecora.com.br/revista/como-plantar-morango/
https://www.vivadecora.com.br/revista/como-plantar-morango/
https://www.vivadecora.com.br/revista/como-plantar-morango/

