
 
 

Roteiro de Estudos Mini Maternal  

 

 SEMANA 13  ( 03/08/20 – 07/08/20) 
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ATIVIDADE: 

EXPERIMENTANDO 

SENSAÇÕES 

 

  OBJETIVO 

 Que a criança 

experimente, 

reconheça e 

nomeie as 

sensações de 

quente e frio, 

aspero e liso, duro 

e mole, molhado e 

seco, salgado, 

doce, azedo e 

amargo, através de 

 

  Estimulos: tátil 

gustativo. 

 

  Que a criança 

esboce variadas 

reações por meio 

dos estimulos 

recebidos e 

consiga diferencia-

las. 

 

  MATERIAIS: 

 

  Alimentos de 

sabores distintos: 

açucar (doce), sal 

(salgado), limao 

ATIVIDADE:  

VAMOS DANÇAR! 

 

OBJETIVO 

• Ampliar as 

possibilidades de 

movimento das 

crianças através da 

livre expressão e 

também da 

observação e 

imitação do 

 

adulto e dos 

colegas ao som de 

ritmos diverso eus 

 

Promover a 

interação entre as 

crianças de 

diferentes idades. 

 

Favorecer a 

autonomia da 

criança através da 

exploração do 

ambiente e do 

proprio corpo. 

 

MATERIAIS: 

 

CDs com ritmos 

variados, que 

proporcionem à 

ATIVIDADE; 

  Apostila: A Criança 

e o Mundo 
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DESENVOLVIMENTO DA 

ATIVIDADE; 

:  

 Para iniciar está 
sequência didática, 

faça cópias 

coloridas das 

imagens do livro O 

Patinho Feio ou, se 

preferir, imprima- 

as da internet. Cole 

uma das imagens 

em uma cartela 

feita com cartolina 

ou papelão e a 

cópia dela em outra 

cartela. Para 

impermeabilizar as 

cartelas, encape 

todas com plástico 

adesivo 

transparente. 

 Finalize a sequência 

didática fazendo 

cópias das fotos do 

momento da 

contação de 

história. 

  Em seguida, 

coloque pingos de 

ATIVIDADE: 

Apostila: A Criança e 

o Mundo 
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 DESENVOLVIMENTO DA 

ATIVIDADE; 

   

  Inicie a sequência 

didática 

preparando 

antecipadamente 

alguns materiais 

desestruturados 

para contar a 

história O Patinho 

Feio. Os materiais 

podem ser : penas, 

lenços, almofadas, 

blocos lógicos etc. 

  É importante que 

os materiais 

escolhidos 

apresentem 

diferenças 

marcantes de peso 

e textura. 

 Para finalizar o 

trabalho referente 

à percepção dos 
materiais, ofereça a 

criança papel 

picado para que 

elas façam uma 

colagem na 

ATIVIDADE; 

Observar a 

Natureza:  

 
DESENVOLVIMENTO 

DA ATIVIDADE; 

Observe junto 

com a criança a 

natureza 

redescobrindo 

cada árvore e 

canto dos 

pássaros. Afinal, 

para os 

pequenos, tudo 

é novidade e 

beleza! 

Acorde cedinho 

e vá lá pra fora. 

Pode ser um 

quintal, um 

parque ou uma 

praça. Tente 

ver a natureza 

como sei fosse a 

primeira vez. 

Para o bebê 

será. 

Mostre as 

plantas das 

árvores e 

escutem os sons 



 
(azedo), folha de 

boldo (amargo), 

borrifador com 

água (molhado) 

toalha para secar 

(seco), agua morna 

(quente) e gelo 

(frio, gelado), lixas 

(aspero), algodão 

(macio), pedra 

(duro), gelatina 

(mole). superficie 

lisa qualquer (liso). 

 

  CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS: 

 

  Do brincar e 

imaginar. 

 

• De apropriação 

do conhecimento 

matematico. 

 

• De exploração da 

linguagem verbal. 

• De exploração da 

linguagem 

corporal. 

 

  

DESENVOLVIMENT

O: 

 

  Organize os 

elementos da 

atividade em uma 

mesa. Esta 

atividade poderá 

ser feita em dois 

ou três dias, para 

criança executar 

movimentos em 

diferentes 

velocidades, de 

acordo com o 

compasso musical. 

Devem-se levar em 

conta os 

conhecimentos 

previos, dando 

preferência, mas 

não exclusividade, 

às musicas que 

fazem parte do 

repertorio social e 

cultural da criança. 

Uma sala ampla ou 

area externa, 

desde que a 

aparelhagem de 

som seja 

adequada. 

 

DESENVOLVIMENT

O: 

 

Selecione com 

antecedencia os 

CDs e anote as 

musicas que vai 

tocar.  

Teste o aparelho 

de som e peça para 

que um adulto seja 

o DJ. 

 

https://youtu.be/K

7mnIaxp5Fg 

 

 

cola branca no 

espaço destinado à 

colagem no livro da 

criança, ajude a 

criança espalhar 

com o dedo a cola. 

  De início, é possível 

que a criança 

demostram 

resistência a tocar a 

cola, entretanto, 

instigue- as a 

manusear a cola 

com autonomia. 

 

 Expectativa de 

Aprendizagem; 

 

 Perceber as 

singularidades dia 

personagens da 

história. 

 Reconhecer o 

espaço. 

 Ampliar o 

vocabulário. 

 Escutar 

atentamente a 

história O Patinho 

Feio. 

 Livro em anexo; 

 

https://drive.google.

com/file/d/1Uiy0bA

o92CeSdzkpPO03nX

czFAsKzCpn/view?u

sp=drivesdk 

 

 

 

 

imagem do pato 

representado na 

página do livro. 

Durante a colagem, 

ressalte a criança 

que a ideia é 

representar as 

penas do pato. 

 

 Expectativa de 

Aprendizagem; 

   

  .Ampliar o 

vocabulário; 

 

 .Ampliar as 

possibilidades  de 

manuseio de 

diferentes objetos 

; 

 .Desenvolver 

noções de medidas 

de peso. 

  

  

 

 

 

dos pássaros. 

Conte para a 

criança tudo 

que estão 

vendo; converse 

com ele e 

aponte para 

cada novidade. 

Dica importante: 

Deixe a criança 

explorar o chão 

e tocar nas 

pedrinhas e 

grama. Sempre 

de olho para não 

colocar na boca. 

https://youtu.be

/WTCUe3t8690 
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que as crianças 

não fiquem 

confusas com 

tanta informação. 

 

  Faça a parte 

gustativa 

separadamente da 

parte tatil. Cada 

vez que oferecer 

um elemento para 

a criança 

experimentar as 

sensações, enfatize 

o sabor e preste 

atenção nas 

reações dos 

pequenos. Veja um 

exemplo de como 

organizar a 

atividade em três 

dias: 

 

  1° dia: doce, 

amargo, salgado e 

azedo (estimulo 

gustativo). 

 

  2° dia: quente e 

frio, molhado e 

seco (estimulo 

tatil-gustativo e 

opcional para o 

quente e frio). 

 

  3. dia: aspero, liso, 

macio, duro e mole 

(estimulo tatil). 

 

 

 

 

 



 
 


