
  

 
      

Roteiro de Estudos Maternal II             ( 15/06/20 – 19/06/20) 
  

Dia 01 

 

Dia 02           Dia 03         Dia 04          Dia 05 
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 Orientação: A página 

de abertura do Módulo 

tem como objetivo 

estimular e preparar 

para o conteúdo a ser 

abordado. 

 

Trabalhe o conceito do 

número 3 com seu filho 

utilizando o vídeo 

Número 3. 

 

Relacione o número 

com a idade que ele 

tem, ajudando 

identificar se ja 

completou 3 anos ou 

se ainda tem 2.  

 

Explore a cena de 

abertura do módulo: 

proponha ao seu filho 

que conte livremente 

quantas criancas há na 

cena. Deixe livre para 

contar, mesmo que 

erre, a fim de que este 

momento seja 

prazeroso para ele. 

Depois, chame a 

atenção para os outros 

itens da imagem e 

peça peça para circular 

os numerais com o 

material de sua 

escolha. 

 

 

Orientação:  

Trabalhe a música 

proposta na apostila, 

levando seu filho a 

perceber que há três 

repetiçoes para cada 

setença. Incentive a 

contar com os 

dedinhos enquanto 

canta. 

 

Além disso, essa 

música, de tradição 

popular, é também 

conhecida por seus 

movimentos corporais 

enquanto cantada. No 

verso “ Seu Lobato 

trabalha com 1 

martelo” mostra para a 

criança como 

movimentar um dos 

braços, como se 

estivessem batendo 

com um martelo. Em “ 

2 martelos”, devem 

usar dois braços ; em 

“3 martelos “, os 

braços e a cabeça. 

http://piagetmaisdigit

al.com.br/atividades-

educativas-

online/?pagina=2 

 

Para realização da 

atividade proposta, 

explore oralmente as 

questões e auxilie seu 

filho na colagem dos 

adesivos de 3 

martelos, disponíveis 

na página de 

adesivos, instruindo a 

contagem dos objetos.  

 

 

Orientação:  

 Papais, apresente ao 

seu filho imagens de 

diferentes pássaros, 

levando a perceber as 

variedades de cor, 

tamanho e outras 

características dessas 

aves e, em roda de 

corversa, ajude a 

levantar hipóteses sobre 

onde o passarinhos 

vivem, o que comem, 

por que conseguem 

voar, entre outras. 

 

Oportunize, um 

momento de brincadeira 

motivando a imitação de 

passarinho. Você pode 

incrementá-la com 

alguns comandos, 

pedindo que imite os 

passarinho voando, 

comendo e dormindo. 

 

Para realização da 

atividade proposta, 

auxilie seu filho no 

destaque das fotos de 

folhas de árvore, 

disponiveis na página 

de picote, e instrua na 

colagem, formando 2 

passarinhos. Depois 

solicite que contem 

quantos passáros há ao 

todo na cena. 

 

Encerre a atividade com 

a leitura do livro. 

Tô indo! 

Orientação: 

Papais, a fim de abordar 

de forma lúdica o 

conteúdo a ser 

trabalhado, providêncie 

três passarinhos de 

brinquedo ou de papel e 

esconda-os na sala de 

casa sem que seu filho 

veja. Para motivá-lo a 

procurar pelos bichinhos, 

conte que 3 passarinhos 

se perderam por ali, mas 

você não consegue 

encontrá-los, apenas 

ouvi-los. Coloque um 

fundo musical de sons de 

pássaros enquanto seu 

pequeno realiza a busca. 

Com giz de lousa ou fita 

crepe, desenho um 

número 3, grande, no 

chão, e instru-a caminhar 

por cima do algarismo, 

percebendo seu formato. 

 

Recorte alguns círculos 

de papel e apresente 

para a criança, pedindo a 

ela que passe o dedinho 

por cima dos itens e 

percebam que são lisos. 

 

Para realização da 

atividade proposta, 

solicite ao seu filho que 

passe cola sobre o 

número 3 e jogue areia, 

arroz ou glitter. Depois  

de seco, solicite que sinta 

a sua textura. Pergunte 

se esse material é liso 

como os circulos, 

ajudando-os a concluir 

que são ásperos. 

 

Mostre como dobrar os 

Orientação:  

Inglês 
 

Conte ao seu filho que o 
Leo e a Aline tomam 
lanche na escola todos 
os dias e adoram comer 
frutas. Apresente a eles 
figuras ou obejtos que 
represente as fruits.  
 
Assista os vídeos para 
relembrar os nomes das 
fruits e numbers em 
inglês. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajude-o a nomear em 
inglês e pergunte se 
também gosta desse tipo 
de alimento. Diga que as 
fruits fazem muito bem 
para nossa saúde e que 
devemos comê-las todos 
os dias para crescermos 
fortes e saudáveis. 
 
Apresente a atividade da 
apostila. Peça ao seu 
filho que identifique as 
fruits e liguem a cada 
uma delas ás respectivas 
quantidades utilizando 
giz de cera ou lápis. 
 

http://piagetmaisdigital.com.br/atividades-educativas-online/?pagina=2
http://piagetmaisdigital.com.br/atividades-educativas-online/?pagina=2
http://piagetmaisdigital.com.br/atividades-educativas-online/?pagina=2
http://piagetmaisdigital.com.br/atividades-educativas-online/?pagina=2
https://www.youtube.com/embed/Zi-cEMm3m9g?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/H1VFa2ckwbQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/xkpOFU-UY-o?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/85M1yxIcHpw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/5tB9ZZBUcv4?feature=oembed


 círuclos de papel colorido 

ao meio e colá-los sobre 

as figuras dos 

passarinhos, 

representando suas asas.  

Para finalizar a atividade, 

seu filho deverá escolher 

três cores diferentes e 

pintar cada figura de uma 

cor. 

 

      

 


