
  

 
      

Roteiro de Estudos Maternal II             (03/08/20 – 07/08/20) 
  

Dia 
01 

 

Dia 02           Dia 03         Dia 04          Dia 05 

   Apostila Piaget 
Pág: 03 

 Apostila Piaget  
Pág: 36 

 Atividade: 

Cinema  

Filme: Cinderela  

 

OBJETIVO: 

 

 Proporcionar 

práticas de 

letramento que 

envolvem os 

clássicos infantis de 

maneira lúdica. 

 

Percebe-se a  

grandeza da 

importância das 

histórias na 

educação infantil, 

em que a criança 

acaba se sentindo 

parte dessas e 

fortalecendo suas 

relações com o meio 

em que está 

inserida, 

desenvolvendo 

fantasia e 

imaginação.  

 

Desenvolvimento: 

 

Prepare um local 

acolhedor de modo 

prazeroso para o 

seu pequeno assistir 

o filme e curtir esse 

momento em família. 

Atividade: 

 

Baile da Cinderela 

 

OBJETIVO: 

 

• Proporcionar 

momentos lúdicos para 

a criança; 

• Estimular a criança a 

criar seu faz de conta. 

 

MATERIAIS: 

Acessórios de cabelo, 

gel, creme de pentear, 

pentes, chapéus, 

óculos, pulseiras, 

perucas e o que mais 

sua imaginação permitir. 

Batom e maquiagem. 

Roupas de adulto. 

Espelho grande.). 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

Esse será o dia da 

beleza. 

Faça penteados, 

coloque acessórios. 

Deixe seu filho  

escolher também o que 

deseja e ajude a colocar 

ou 

vestir as peças. 

Tenha disponível alguns 

acessórios como: 

óculos, 

bonés, chapéus.  

 

A brincadeira será feita 

como se estivesse no 

baile  história da 

Cinderela. 

 

Atividade: 

Pinte e Borde 

 

Neste material, você 

auxiliará seu filho na 

personalização da capa, 

seja desenhando ou 

fazendo colagens com 

adesivos e outros 

materiais.  

 

Dê asas à sua 

imaginação! 

 

 

________________ 

 

Meus amigos bichos 

 

As páginas de abertura 

da apostila têm como 

objetivo estimular os 

alunos  prepará-los para 

o contéudo a ser 

abordado, construindo 

percepções e 

questionamentos sobre 

si e os outros, 

participando de relações 

sociais, expondo 

oralmente suas opiniôes 

e desenvolvimento, 

assim, e senso crítico 

com relação à realidade 

que os cerca. 

 

Na apostila, explore, 

com seu filho, a cena 

disposta e incentive 

uma conversa sobre 

animais que estão 

vendo, comentando 

suas cores, tamanhos, 

 

 

 

Dia dos Pais  

 

O dia dos pais está 

chegando e para 

comemorar este dia 

vamos ouvir essa 

linda hístoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a contação 

faça um registro 

lindo e presentei seu 

Papai.  

 

 

Inglês 

 

Inicie a atividade 

dizendo que o Puppy 

dog tem outros amigos 

pets para apresentar. 

 

 

Mostre a cena de 

abertura da apostila. 

Diga a eles a teacher 

organizou um dia 

especial, em que os 

alunos puderam levar 

seus pets para a school. 

Peça que descole os 

pets do final da apostila 

e colem-nos na cena, 

onde desejarem. Em 

seguida, peça que 

encontrem outros 

animais na ilustração. 

 

Apresente a música 

 I pet my dog enquanto 

seu filho faz a atividade. 

 

https://www.youtube.com/embed/kE0InPUjInI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/JEp1T2oGqHg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/JyoADrq580s?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/paEVFSk2sbw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/aPKMBglBrd4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/RAObh4cLDAI?feature=oembed


Deixe o vídeo passando 

e façam o seu próprio 

baile. 

formatos e  o som que 

produzem.  

 

Com um material de sua 

escolha, oriente seu 

filho a circular um 

animal que produz leite 

(vaca)e um que pula de 

galho em galho ( 

macaco). 

 

      

 

 
 


