
 
 

Roteiro de Estudos Mini Maternal  

 

 SEMANA 5   ( 08/06/20 – 12/06/20) 

 Mini  

Dia  

08 

Dia  

 09 

Dia  

10 

Dia 

11 

Dia  

12 

 : A Criança e o 

Mundo 

Semana 5 

Música “ Lá vem o 

Crocodilo” 

Vamos fazer os 

movimentos junto 

com à canção. 

https://youtu.be/2u

HfNgsgkvU 

Atividade 

Apostila:22 

Desenvolvimento; 

Pegue um 

fantoche de 

animais 

domésticos que 

houver e faça 

dramatizações 

com a criança, 

invente pequenas 

histórias, imite os 

sons que os 

animais emitem e 

incentive as 

crianças a 

imitamos.Lembre-

se de ressaltar as 

características 

marcantes que 

diferenciam 

claramente uma 

espécie da outra 

como:pelo, 

pena,escama,quatr

o ou duas patas, 

tipo de rabo etc.. 

A Criança e o 

Mundo 

Semana 5 

Apresente o vídeo 

do Ratinho 

tomando banho: 

https://youtu.be/5Ef

AaBdVIeQ 

Converse sobre o 

vídeo, a letra e 

cada passo de um 

bom banho. Qual a 

importância de 

estar bem 

limpinho? Se 

possível, faça um 

paralelo para a 

questão da higiene 

necessária neste 

momento de 

pandemia. 

Atividade da 

Apostila:23 

Desenvolvimento: 

Inicie o trabalho 

reunindo a criança 

em uma roda de 

conversa, fale 

sobre as casas e os 

jardins, cite o nome 

daquelas que 

moram em casa e 

chame a atenção 

para existência de 

um jardim e de um 

quintal. Pergunte a 

elas  se já viram“ 

 A Criança e o 

Mundo 

Semana:5 

Vamos brincar com 

as mãos e as 

sombras que 

podemos produzir 

com elas 

https://youtu.be/G

x7nw5QC0zQ 

Apresente a canção 

“ cabeça, ombro e 

pé”. 

De frente ao 

espelho, realize a 

dança junto com a 

criança. Faça os 

movimentos bem 

definidos para que 

a criança consiga 

enxergar com 

clareza cada parte 

mencionada. 

https://youtu.be/-

Jf56_x2qm8 

Atividade da 

Apostila: 24 

Desenvolvimento: 

Comece  o trabalho 

explicando à 

criança que vocês 

faram brincadeiras 

 A Criança e o 

Mundo 

Semana: 5 

Ouçam à história 

do “ Planetinha 

que Voltou à 

Sorrir" 

https://youtu.be/v

VRvShx-5V8 

 

Atividade da 

Apostila:24 

Desenvolvimento: 

Proponha à criança 

visitar alguns 

cômodos da casa 

como: cozinha, 

sala, quartos, 

banheiros. 

Ressalte a 

importância de 

cada ambiente e as 

principais funções 

ali realizadas; 

verbalize o nome 

das pessoas. 

Para finalizar está 

atividade 

proposta, auxilie a 

criança a fazer 

uma produção 

com tinta guache e 

algodão para 

representar todas 

A Criança e o 

Mundo 

Semana: 5 

Apresente a 

canção “ Grande 

e Pequeno” 
https://youtu.be/

MYY_JgfT5uo 

Deixe à criança 

assistir várias 

vezes, caso ela 

deseje. 

Converse sobre 

a diferença de 

grande e 

pequeno. 

Peça para a 

criança encoste 

na parede e faça 

uma marquinha 

com giz. Caso 

tenha barbante, 

corte dois 

pedaços 

diferentes. 

 MANUSEIO DE 

REVISTAS  

OBJETIVOS:  

• Promover 

estímulo tátil, 

visual e auditivo 

através da  

exploração do 

material.  

• Estimular a 

coordenação 

https://youtu.be/2uHfNgsgkvU
https://youtu.be/2uHfNgsgkvU
https://youtu.be/5EfAaBdVIeQ
https://youtu.be/5EfAaBdVIeQ
https://youtu.be/Gx7nw5QC0zQ
https://youtu.be/Gx7nw5QC0zQ
https://youtu.be/-Jf56_x2qm8
https://youtu.be/-Jf56_x2qm8
https://youtu.be/vVRvShx-5V8
https://youtu.be/vVRvShx-5V8
https://youtu.be/MYY_JgfT5uo
https://youtu.be/MYY_JgfT5uo


 
Ofereça os 

fantoches a 

criança para ela 

brincar livremente 

e fazerem suas 

próprias 

representações. 

Caso não tenha 

estes fantoches, 

façam uso de 

ursos de pelúcia. 

Para finalizar a 

sequência didática, 

convide a criança 

a cantar, dançar a 

música Bichinho 

de Estimação, 

https://youtu.be/7Q

Oja7f-S-A 

Cujo o trecho está 

na página do 

aluno. 

bichinhos” no 

gramado, converse- 

se a respeito da 

existência de vários 

deles e cite o nome 

dos mais 

conhecidos como, 

borboleta e 

formigas. 

Para finalizar a 

sequência didática, 

ajude a criança a 

passar a tinta 

guache nas mãos 

para carimbar as 

mãos ( a palma 

esquerda carimbará 

um lado  da asa  e 

à palma direita, o 

outro lado), depois 

desenhar o corpo e 

as antenas da 

borboleta. 

 

com alguns 

utensílios que 

normalmente tem 

em casa: copos, 

pratos, palitos de 

picolé, colheres, 

garrafas de sucos 

etc. Ajude- as 

lembrar das 

brincadeiras e das 

experiências que 

fizeram 

anteriormente com 

alguns desses 

objetos. 

Após essa 

contextualização, 

apresente  caixas 

de sapatos, 

verbalize o nome 

das cores e deixe 

que a criança 

explorem o 

material 

livremente. 

Para finalizar o 

trabalho desta 

sequência didática, 

entregue a criança 

palitos coloridos 

que serão 

colocados na 

página do aluno. 

Pergunte a criança 

aonde ela quer 

colar os palitos, 

passe a cola nos 

as experiências 

trabalhadas. Deixe 

está atividade livre 

e instigue à criança 

a desenvolver a 

produção com 

autonomia.  

motora fina, 

através da 

atividade de  

amassar as 

folhas das 

revistas.  

• Estimular a 

coordenação 

motora grossa 

através da 

atividade  

de lançar as 

bolinhas ou 

pedaços de 

papel no cesto 

de lixo,  

andar até a 

lixeira, abrir a 

tampa para 

colocar o papel 

dentro.  

MATERIAL:  

Revistas 

diversas 

(cuidado com as 

revistas 

escolhidas, pois  

algumas podem 

ter conteúdos 

impróprios); 

cesto de lixo 

com tampa.  

Outra opção é a 

lixeira com pedal 

em que a 

criança precisa 

pisar no  

pedal para abri-

la. Este tipo de 

lixeira criará uma 

situação 

problema  

“como abrir a 

tampa da lixeira 

https://youtu.be/7QOja7f-S-A
https://youtu.be/7QOja7f-S-A


 
locais indicado pela 

criança. 

Uma sugestão, caso 

não tenham palitos 

coloridos, você 

pode estar 

pintando com tinta 

guache ou giz de 

cera. 

para jogar o 

papel?” e 

possibilitará às  

crianças 

formularem suas 

próprias 

hipóteses para 

encontrarem  

soluções para o 

“problema”.  

RELATO 

PESSOAL: 

Algumas 

crianças da 

turma 

observaram 

como  

as professoras 

faziam para abrir 

a lixeira e 

pisaram no 

pedal,  

imitando-as. No 

entanto elas 

tentaram e não 

conseguiram, 

pois ao  

mesmo tempo 

em que pisavam 

no pedal 

também 

seguravam a  

tampa e dessa 

forma a lixeira 

não abria.  

Depois de muito 

esforço e 

inúmeras 

tentativas, uma 

criança teve a  

ideia de segurar 

o pedal com 

uma mão, 



 
enquanto jogava 

o papel  

com a outra. 

Deu trabalho, 

mas foi a 

solução que ela 

encontrou e  

ficou satisfeita 

quando 

conseguiu.  

Alguns tentaram 

em duplas: um 

segurava o 

pedal e o outro a  

tampa. Aos 

poucos cada 

criança 

aprimorou “suas 

técnicas” e 

agora  

fazem a 

atividade sem 

dificuldades.  

 

 

 

 
Aula no Zoom dia 12/06/2020  

14h 

Esperamos por vocês! 
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