
 
 

Roteiro de Estudos Mini Maternal  

 

 SEMANA 10   ( 13/07/20 – 17/07/20) 

 Mini  

Dia  

13 

Dia  

14 

Dia  

15 

Dia 

16 

Dia  

17 

 

 

    

          

    

 

   

 

 

                      

: Atividade  
  Perceber que suas 

ações têm efeitos 

nas outras crianças 

e nos adultos. 

 

  CUIDANDO DO 

AMIGO: 

 

  MATERIAL 

NECESSÁRIO: 

 

> Bichinhos de 

pelúcia ou boneca. 

 

  Dar um bichinho 

de pelúcia ou 

boneca para a 

criança cuidar 

durante todo o dia, 

estimulando a 

cuidar dos seu 

"amiguinho ou 

amiguinha", com 

muito afeto. 

  a criança vai 

passar todos os 

momentos do dia 

cuidando de seu 

animalzinho ou 

amiguinho e 

amiguinha em 

todos processos 

que passar neste 

 Atividade 

; Explorar sons 

produzidos com o 

próprio corpo e 

com objetos do 

ambiente. 

 

SACODE SACODE: 

 

MATERIAL 

NECESSÁRIO: 

 

> Garrafa plástica 

transparente: 

 

Objetos pequenos; 

barbante 

(opcional). 

 

COMO FAZER: 

 

Corte a garrafa ao 

meio e coloque 

dentro objetos que 

fazem barulho. 

Encaixe as 2 partes 

da garrafa e passe 

durex para grudá-

la. 

 

ILUSTRAÇÃO: 

 

O que a criança 

deve fazer: 

  Atividade 

;Traçar marcas 

gráficas, em 

diferentes suportes, 

usando 

instrumentos 

riscantes e tintas 

 

IRISCANDO: 

 

  MATERIAL 

NECESSÁRIO: 

 

> Giz ou gizão de 

cera: 

 

> Folha de papel 

grande. 

 

  COMO FAZER: 

 

  Esticar o papel 

grande no chão. 

 

IILUSTRAÇÃO 

 

 O que a criança 

deve fazer: 

 

  estimular a criança 

a rabiscar na folha 

livremente, se 

desejar, pode 

colocar uma música 

Atividade 

Demonstrar 

interesse ao ouvir a 

leitura de poemas e 

a apresentação de 

músicas. 

 

CANTAROLANDO: 

 

O que a criança 

deve fazer: 

 

Cantarolar com a 

criança diversas 

músicas do 

repertório infantil 

como "o sapo não 

lava o pé", "a 

barata diz que 

tem". 

 

Entre outras 

familiares e que a 

agrade 

https://youtu.be/2

dTjI_zgSzw 

 

 

Atividade  

Perceber as 

possibilidades e 

os limites de seu 

corpo nas 

brincadeiras e 

interações das 

quais 

participarão 

 

LANÇANDO: 

 

MATERIAL 

NECESSÁRIO: 

 

→Bexigas: 

 

> Barbante. 

 

COMO FAZER 

 

Encha as bexigas 

e prenda em um 

local alto porém 

de alcance da 

criança, com 

barbante 

 

ILUSTRAÇÃO 

 

O que a criança 

deve fazer: 

https://youtu.be/2dTjI_zgSzw
https://youtu.be/2dTjI_zgSzw


 
dia, ao se 

alimentar, 

higienizar estudar, 

brincar, enfim, em 

todos os 

momentos. 

 

://youtu.be/plcNow

DHm7c 

 

 Conte uma 

história; 

 

https://drive.googl

e.com/file/d/1dNr

RUrX62juqAXfuAyK

jM9_M000oerBR/v

iew?usp=drivesdk 

 

 

 

Pode prender o 

barbante na 

garrafa e em algum 

local alto, porém 

na altura da 

criança, se quiser 

para que possa 

alcança la e 

chacoalhar ao 

pegá-la, fazendo 

sons ou deixá-la 

solta para que a 

criança a manipule. 

Sugestões de 

idéias 

 

https://youtu.be/O

eLYFPrvV2M 

 

 

 

para que desenhe 

ao som desta. 

https://youtu.be/0_

xpB502jkM 

 

 

A criança vai ter 

de bater na 

bexiga e quando 

voltar para si 

deve alcançá-la e 

bater 

novamente, 

fazendo 

movimentos de 

vai e vem. 

Ouça uma 

história; 

https://youtu.be

/vVRvShx-5V8 
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