
  

 
      

Roteiro de Estudos Maternal II             (27/07/20 – 31/07/20) 
  

27/07 

 

28/07 

 

29/07 

 

   30/07 

 

31/07 

 

      
 Atividade: 

 

EXPERIMENTANDO 

SENSAÇÕES 

OBJETIVO: 

• Que a criança 

experimente, 

reconheça e nomeie 

as 

sensações de quente 

e frio, áspero e liso, 

duro e mole, 

molhado e seco, 

salgado, doce, azedo 

e amargo, através de 

estímulos: tátil e 

gustativo. 

 

MATERIAIS: 

Alimentos de sabores 

distintos: açúcar 

(doce), sal (salgado), 

limão 

(azedo), folha de 

boldo (amargo), 

borrifador com água 

(molhado), 

toalha para secar 

(seco), água morna 

(quente) e gelo (frio, 

gelado), 

lixas (áspero), 

algodão (macio), 

pedra (duro), gelatina 

(mole), 

superfície lisa 

qualquer (liso). 

 

Faça a parte gustativa 

separadamente da 

parte tátil. Cada vez 

que 

oferecer um elemento 

para a criança 

experimentar as 

sensações, 

enfatize o sabor e 

preste atenção nas 

reações dos 

pequenos. Veja 

um exemplo de como 

Atividade: 

 

CARIMBANDO AS 
MÃOS 

 

OBJETIVOS: 

• Incentivar a 
curiosidade da 
criança, através da 
oferta de 

materiais diversos. 

• Que a criança 
manuseie, explore 
cada material 
oferecido na 

atividade, de modo 
a ampliar seu 
conhecimento de 
mundo. 

 

MATERIAIS: 

Papel craft ou 
pardo em rolo, 
cartolina;  

Tinta 

de várias cores em 
potes grandes. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Forre a parede da 
sala ou área 
externa com o rolo 

de papel. 

O primeiro contato 
da criança com a 
tinta, nesta 
atividade, será 

carimbando a mão. 
Leve a mão da 
criança até o pote 
e observe a 

reação da mesma. 
Depois a ajude a 
carimbar o papel. 
Após deixe livre 
para desenhar.  

 Atividade: 

Leitura 

 OBJETIVOS: 

• Auxiliar a criança a 
perceber o pé como 
parte integrante do 
corpo. 
• Ampliar o repertório 
literário da criança, 
através da leitura do 
livro. 

Faça a leitura da 

história: “Como é 

bonito o pé do Igor”. 

Depois 

pergunte ao seu filho 

“cadê o seu pé?”. Peça 

que mostre 

os pés, que tire os 

sapatos e as meias 

para que você possa 

ver. 

 Para o registro dessa 

história, carimbe o pé 

do seu filho em uma 

folha sulfite e guarde, 

quando voltar ás aulas 

vamos comparar com 

os pés dos colegas. 

O Dia da Amizade é 
uma data proposta 

para celebrar a 
amizade entre as 

pessoas. 

 

Que dia mais lindo!!! 

 

O dia da amizade 

serve para 

lembrarmos dos 

coleguinhas que 

estamos com 

saudade. 

 

Aproveite e faça um 

desenho lindo e 

guarde com muito 

carinho, quando 

voltar ás aulas  

vamos matar a 

saudade. 

 

 

Aula todas as sextas ás 
15:00 

ID da reunião: 273 110 
6080 

Senha: interagir 

.  

 
 

Vamos relembrar ás 
geometric shapes.  

 
CIRCLE ( CÍRCULO) 

 
SQUARE (QUADRADO) 

 
TRIANGULE(TRIÂNGULO) 

 

Comentado [TC1]:  

https://www.youtube.com/embed/g2jdZ46nK-M?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/zJoQHoFvgdg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Dr4gittIyaU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/OEbRDtCAFdU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/g2jdZ46nK-M?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/zLU_-E08NeA?feature=oembed


organizar a atividade 

em três dias: 

1o : doce, amargo, 

salgado e azedo 

(estímulo gustativo). 

2o : quente e frio, 

molhado e seco 

(estímulo tátil – 

gustativo é 

opcional para o 

quente e frio). 

 

Ofereça uma pequena 

porção dos elementos 

para a criança. Não é 

para alimentá-la na 

atividade, que deverá 

ser apenas um 

estímulo, 

uma experimentação. 

Se ela se  recusar a 

experimentar o 

elemento, não insista. 

 

 


