
 

 
Roteiro de Estudos Maternal I 

SEMANA 6   ( 15/06/20 – 19/06/20) - Profª. Renata Veloso 

 

 Maternal 1 

Dia 
15 

Dia 
16 

Dia 
17 

Dia 
18 

Dia 
19 

 Atividades site 
colégio: 

Semana 6-Leitura 
Atividades dia 1 

Atividades site 
colégio : 

Semana 6-Leitura 
Atividade dia 2 

Atividades site 
colégio : 

Semana 6-Leitura 
Atividade dia 3 

Atividades site 
colégio : 

Semana 6-Leitura 
Atividade dia 4 

Atividades site 
colégio : 

Semana 6-Leitura 
Atividade dia 5 

 

 Apostila Piaget 
Página 23 

 
Orientações: 

Na página de recortes 
você encontrará a 

história de uma nova 

personagem da 

floresta (o Jabutí). 
Faça essa contação 

valorizando o 

acolhimento e a 

diversidade ao amigo 
que é tímido e tem 

dificuldades de 

socializaçao. Cole essa 

história no verso da 
atividade. 

 

Assitir VÍDEO do novo 
amigo no site 

piagetdigital com 

senha: 

https://piagetmaisdigi

tal.com.br/atividades

-educativas-

online/?pagina=2 

 

Após esse momento, 

explore com a criança 

as 3 cenas 

apresentadas e dê 
grãos de sua 

preferência (soja, 

feijão, milho) para que 

eles colem por meio 
de quantidade para 

indicar a sequência da 

história. 
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Orientações: 

Espalhe objetos num 
cômodo da casa 

(variando em materiais 

duros como copos de 

plástico resistente, 
potes, aluminio ; e 

materiais moles como 

buchas, massinha, 

pelúcia etc). Deixe uma 
caixa preferência azul 

num canto e dentro 

dela o novo amigo 

JABU (imprimir anexo) 

E coloque ao lado de 

fora  da caixa um mini 
quebra-cabeça  . 

(imprimir anexo) . 

Deixe música tocando. 

Com o cenário pronto 

explique a criança que  
o JABÚ está escondido 

e você vai dar dicas 

para ele procurar. 

Diga características do 

amigo (ex.como ele é 
tímido, deve estar 

escondido pra ficar 

sozinho, não gosta de 

barulho então deve 
estar longe do som, 

gosta da cor azul e 

quebra-cabeças etc... 

até que ele o encontre. 

Peça à criança para 

recolher os objetos 
separando em dois 

cestos  e explicando 

entre moles e duros  

dando autonomia. 

Dê giz para eles 
pintarem o amigo e 

tinta amarela para 

pintura a dedo nas 

manchas. 
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Orientações: 

Providencie uma caixa 
e coloque as imagens 

dos personagens  da 

cena (imprimir anexo). 

Instigue a curiosidade 
dela dizendo que terão 

que adivinhar o que 

tem dentro. Segue as 

dicas : gosta muito de 
ler, toma conta da 

escola e dos filhotes da 

floresta, é professora 

(Dna Coruja); Tem o 
bico alaranjado e é 

muito inteligente 

(Tucano); É medroso e 

muito carinhoso, gosta 
de nadar e tem dentes 

grandes (Jacaré-de-

papo-amarelo) ; É 

brincalhão, nao gosta 
de ficar parado e gosta 

de comer bananas. 

(Macaco Barrigudo); 

Para o Jabú, leia o 
adivinha da apostila. 

Briquem de” Corrida 

ao passo de jabuti”, 

onde as crianças 

engatinham até chegar 

ao caminho 
delimitado. Podem 

amarrar almofadas e 

prato de papelão nas 

costas para 
representar o casco. 

Faça a atividade, onde 

as crianças devem 

montar o jabuti com 

pratinho de papelão  
servido de casco. Pode 

usar folhas de revistas 

picadas, botoes, EVA 

ou o que preferir e 
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Orientações: 

Faça uma pesquisa 
mais aprofundada 

sobre sobre o JABUTÍ, 

explicando as suas 

características. Um 
indicação de site: 

https://www.todabiol

ogia.com/zoologia/ja

buti_piranga.htm 

 

Para atividade, 

providencie um círculo 

e instrua a dobra-lo no 
meio (que 

representará o casco 

do Jabú e completar as 

partes com grafismo. 

O restante da 

atividade pode usar 
materiais variados 

como palitos, papel 

crepon, recorte de 

revistas, dobradura do 
círculo, pintura  etc. 

 

Acesso aula online 
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Orientações: 

Gravei um vídeo com 
as imagens separadas 

para facilitar a 

compreensão das 

crianças. Assitir  mais 
de uma vez fazendo 

movimentos corporais 

para fixar melhor. 

https://www.youtube.

com/watch?v=KG0d

Q1V76ps 

Depois entregue a 
atividade e peça para a 

criança ir circulando as 

imagens (cenas) na 

sequência dos fatos 
narrados. 

 

Atvidade 

complementar – Para 

as crianças usar a 

imaginação 

Imagens Teddy Bear 

bed. (anexo) 

https://piagetmaisdigital.com.br/atividades-educativas-online/?pagina=2
https://piagetmaisdigital.com.br/atividades-educativas-online/?pagina=2
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https://piagetmaisdigital.com.br/atividades-educativas-online/?pagina=2
https://www.todabiologia.com/zoologia/jabuti_piranga.htm
https://www.todabiologia.com/zoologia/jabuti_piranga.htm
https://www.todabiologia.com/zoologia/jabuti_piranga.htm
https://www.youtube.com/watch?v=KG0dQ1V76ps
https://www.youtube.com/watch?v=KG0dQ1V76ps
https://www.youtube.com/watch?v=KG0dQ1V76ps


Complementar com o 

vídeo “MEU AMIGO 
FAZ IIIIII  abaixo: 

https://www.youtube.

com/watch?v=z40C

GS-g0vs 

 

complementar com 
um grafismo. 

Coloque o video de 

adivinhas para eles: 

https://www.youtube.

com/watch?v=YEtXk

m1KB-o 

 

     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z40CGS-g0vs
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ESSE É NOSSO NOVO AMIGO JABU 
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Teddy Bear bed  

Atividade complementar Pg. 41 

Para eles brincarem   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


