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 Maternal 1 

Dia 
06 

Dia 
07 

Dia 
08 

Dia 
09 

Dia 
10 

 Atividades site colégio: 

Semana 9-Histórias que 

dão água na boca 

Atividades dia 1 

Atividades site colégio  

Semana 9-Histórias 

que dão água na boca 

Atividade dia 2 

Atividades site colégio  

Semana 9-Histórias 

que dão água na boca 

Atividade dia 3 

Atividades site colégio  

Semana 9-Histórias 

que dão água na boca 

Atividade dia 4 

Atividades site colégio : 

Semana 9-Histórias que 

dão água na boca 

Atividade dia 5 

 

 Apostila Piaget 
 

Página 35 

 
Promova uma roda de 

conversa para 

relembrar os 
momentos estudados. 

O que mais gostou 
nesse período e 

brinque novamente. 

Forneça materiais de 
sua escolha (tipo 
pintura) para eles 

fazerem um desenho 
que represente esse 

momento.  

Pergunte sobreo 

desenho feito e inclui 
pequenas legendas na 

sua arte. 

Apostila Piaget 
Inglês 

Página 44 

 
Assitir o vídeo 

explicativo que fiz para 

eles no link: 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=KiK2a

UITrjM&t=97s 

 

Apresente o 
vocabulário “TOYS” 

(brinquedos) 
mostrando alguns  

brinquedos das 
crianças. Diga que hoje 

eles vão brincar com os  
“TOYS” deles e que 

devem deixar os 
amigos brincarem 

também. 

Ao final da brincadeira, 
coloque o áudio “Clean 

up” e acabando a 

música oriente os a 
guardar/recolher os 
TOYS (brinquedos)  

Diga que o Teddy Bear 

também guarda seus 
TOYS depois de 

brincar.  

Peça então, para eles 

circularem na apostila 
os TOYS que o Teddy 

Bear ainda não 
guardou. 

   

Atividade 
Complementar 

 
IMITANDO OS 

ANIMAIS 

Objetivo principal: 

estimular a oralidade e 
ampliar o repertório da 

criança através da 
imitação dos sons de 

animais. 

 

Esta atividade pode ser 
feita com ou sem o 

acompanhamento do 
video link abaixo. É 
importante fazer os 

movimentos junto com 

elas, para que 
posteriormente os 

façam sozinhas. 

Se preferir use outras 

músicas. Veja no anexo 
as sugestões de 

músicas: 

 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=nBmy

90DikwQ 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=JVMV

FiT2DAI 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=TWRip

mHOu28 

 

Atividade 
Complementar 

 
BRINCAR DE CABANA 

Objetivo principal: que 
a criança compreenda 

seus limites corporais, 
explorando todas as 

possibilidades de 
movimentos em um 

espaço pequeno e que 
muda de forma quando 

manipulado. 

 

Arme uma tenda com 
os lençóis ou 

cobertores ou  uma 
barraca. Convide as 

crianças para 
entrarem. Dentro dela 

ofereça alguns 
brinquedos, bonecas 

ou panelinhas, livros 
para estimular a 
criação do faz de 
conta. E deixe a 

imaginação trabalhar. 

 

. 
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Atividade 
Complementar 

 
MANUSEIO DE REVISTAS 

Objetivo principal: 
estímulo tátil, visual e 
auditivo explorando 

material. 

Coordenação motora 
fina amassando as 
folhas das revistas. 

 

Selecione algumas 

revistas e espalhe-as 
em um canto da sala 

acolhedor. Pegue uma 
revista e comece a 

folheá-la mostrando 

figuras interessantes e 
significativas para as 
crianças, tais como: 

animais, celulares, 
móveis, etc. Entregue 
as revistas para eles 

manusearem . 

Depois mostre como 
rasgar as folhas das 

revistas. Elas gostam de 
ouvir o barulho das 

páginas sendo 

rasgadas. Incentive-as a 
rasgarem também, mas 

ajude-as nesta 

tarefa 

Depois peça para as 
crianças amassarem 

bem as folhas e 

jogarem as 

bolinhas no lixo.  
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ATIVIDADE DO DIA 08/07 

 

Sítio do Seu (ou senhor) Lobato 

Seu Lobato tinha um sítio. 

Ia ia ô 

E no seu sítio tinha uma galinha 

Ia ia ô 

Era có có có pra cá 

Era có có có pra lá 

Era có có có pra todo o lado 

Ia ia ô 

Seu Lobato tinha um sítio 

Ia ia ô 

E no seu sítio tinha uma vaquinha 

Ia ia ô 

Era muuuu muuuu muuuu pra cá 

Era muuuu muuuu muuuu pra lá 

Era muuuu muuuu muuuu pra todo o lado 

Ia ia ô. 

 

CDs Xuxa SPB 3 (músicas: Imitando os animais; Vamos brincar). 

Aqui na fazenda, 

Vamos imitar 

O andar dos bichinhos 

Vem com a gente brincar 

Imitando os animais 

Imitando... 

Imitando o cavalo 

Imitando os animais 

Imitando... 

Imitando a aranha 

Imitando os animais 

Imitando... 

Imitando um coelhinho 

Imitando os animais 

Imitando... 

Imitando o leão 

Imitando os animais 

Imitando... 

Imitando a abelha 

Imitando os animais 

Imitando... 

Imitando o que você quiser... 

 

Vamos Brincar (Xuxa SPB 3). 

Vamos brincar 

vamos rodar 

bater as mãos (clap clap clap) 

vamos pular 

e o que eu disser 

tem que imitar 

Imitandoo macaco de cabeça 

pra baixo 

Vamos brincar 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


