
  
 

Roteiro de Estudos Mini Maternal 

 

 SEMANA:7 ( 22/06/20 – 26/06/20) 

 Mini: 

Dia  

22 

 

Dia  

23 

Dia  

24 

Dia 

    25 

Dia  

26 

  

JOGO DAS 

EXPRESSÕES 

 

MATERIAL: 

Cartolina, pincéis 

atômicos ou tinta. 

 

OBJETIVOS:  

 

Nomear os 

sentimentos e 

conversar sobre 

suas possíveis 

causas. 

 

PROCEDIMENTO 

METODOLÓGICO:  

Desenhe na 

cartolina várias 

carinhas com 

expressões faciais 

que demonstrem 

sentimentos de 

tristeza, alegria, 

raiva, medo, susto 

etc. 

Deixe algumas em 

branco para 

nomear um 

sentimento que 

 

QUE SOM É ESSE? 

 

MATERIAL: Objetos 

que emitam sons - 

chocalhos, sinos, 

matracas -, 

instrumentos 

musicais e 

brinquedos 

próprios para a 

idade. 

 

OBJETIVO:  

Descobrir e 

produzir diferentes 

sons. 

 

PROCEDIMENTO 

METODOLÓGICO:  

 O bebê é  

estimulado a 

descobrir os sons 

que um objeto 

emite. 

Espalhe diversos 

brinquedos por 

perto da criança e 

estimule-a a 

descobrir cada som 

movimentando o 

objeto 

tocando, 

 

ARTE COM 

MINGAU 

 

MATERIAL: 

Maisena, corante 

alimentar e água. 

 

OBJETIVO: 

Interagir com o 

espaço. 

 

PROCEDIMENTO 

METODOLÓGICO: 

 

 Em uma panela, 

dissolva uma colher 

de sopa de 

maisena para cada 

copo de água. A 

quantidade é de 

acordo com o 

número de crianças 

ou o tamanho do 

espaço onde a 

atividade será 

realizada. Coloque 

pitada de corante 

até a mistura ficar 

com a cor que você 

deseja. Leve-a ao 

fogo e mexa até 

que se transforme 

em um mingau. 

Deixem esfriar. 

Espalhe a mistura 

 

ESPUMA DE 

BARBEAR:  

 

Brincadeira com 

espumar de 

barbear e corante 

pode ser um 

sucesso sensorial 

para os bebês. A 

textura é macia e 

gostosa de pegar. 

Vamos testar? 

Alguns bebês 

passam pela fase 

do nojinho e não 

querem pegar, mas 

essa experiência 

vale a pena. 

Coloque um pouco 

de espuma de 

barbear sobre a 

mesa do cadeirão 

de alimentação 

do bebê e pingue 

algumas gotas de 

corante. 

Vale colocar várias 

cores diferentes 

para eles 

misturarem. 

Dicas importantes: 

Que tal esconder 

um brinquedo, 

 

 ZOOLÓGICO:  

 

Conforme a criança 

aprende a falar, 

começa a fazer sons 

diversos. 

Portanto, faça uma 

viagem imaginária 

ao zoológico e 

aprenda sobre os 

animais, 

enquanto aprimora 

as capacidades 

auditivas e de 

linguagem do seu 

bebê. 

Materiais 

Bichinhos de 

pelúcia, figuras ou 

fotos grandes de 

animais. 

Assento para 

criança. 

Sua voz 

DESENVOLVIMENTO; 

Modo de fazer 

Pegue vários 

bichinhos de pelúcia 

ou fotos grandes de 

animais. 

Coloque o bebê na 

cadeirinha e sente-



  
apareça no 

decorrer da 

brincadeira. 

Convide a criança a 

apontar a que mais 

revela a maneira 

como ela se sente 

naquele momento 

e a explicar os 

motivos daquela 

sensação. Ela 

pode, por 

exemplo, estar 

com raiva do 

colega porque 

tirou um 

brinquedo da sua 

mão. 

Segue abaixo à 

proposta da 

atividade 

 

https://drive.googl

e.com/file/d/1-

w4hRrifD8ayJhvz3

W-

sCWc0KDMLWKbY

/view?usp=drivesd

k 

 

 

apertando, 

chocando-o com 

outro. 

É importante 

estimular a 

pesquisa de 

possibilidades para 

produzir sons em 

vez de ensinar um 

único modo de 

tocar um 

instrumento. 

https://youtu.be/R

NdDBA1U0vQ 

 

 

 

no chão da sala 

onde as crianças 

vão brincar. Deixe-

as andar, 

engatinhar e rolar 

sobre o mingau, 

interagindo com o 

espaço. Atenção 

para que todos se 

divirtam e ninguém 

se machuque. 

Incentive as várias 

possibilidades de 

movimento. 

 

https://drive.google.

com/file/d/1-

y4XURQ7HWHH3y

BAfnDbcV_pJ27pSf

Nd/view?usp=drive

sdk 

 

 

daqueles de banho, 

e pedir para o 

bebê achar no meio 

da espuma? 

Se o bebê ficar com 

nojinho, coloque 

você a mão para 

que ele veja que 

não ruim. Mas 

que tranquilo, que 

é normal ter essa 

reação e com o 

tempo passa. 

https://youtu.be/T

Dq01lh-4Ck 

 

 

 

 

 

 

se de frente para 

ele. 

Segure um dos 

bichinhos de pelúcia 

ou uma das figuras 

próximo ao seu 

rosto, para que 

a criança possa ver 

a sua boca, então 

imite o som do 

animal. 

Deixe a criança 

também fazer a 

imitação do som do 

animal. 

Segure o próximo 

bichinho ou figura e 

faça o som 

apropriado. 

Repita com todos os 

animais ou figuras. 

Segure novamente 

os bichinhos e as 

figuras, e faça uma 

pausa antes de 

imitar o som 

do animal, assim o 

bebê poderá 

antecipar o som. 

Dicas importantes: 

Não faça os 

barulhos muito 

altos, o objetivo não 

é assustar a criança 

https://youtu.be/Fq

QpClemt6A 

Aula Zoom; 

ID da reunião: 421 

270 0718 

Senha: Interagir 
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15h30. 

Para esta aula 
solicitamos que se 
possível  os alunos 
estejam vestidos  a 

carácter de mês  
Junino. 

 

 
 

 
 

 


