
 

 
Roteiro de Estudos Maternal I 

 
 SEMANA 3   (25/05/20 – 29/05/20) – Profª. Renata Veloso 

 
 Maternal 1  

Dia 25 Dia 
26 

Dia 
27 

Dia 28 Dia 29 

 Atividades site colégio: 

Semana 3-Jogos e 

Brincadeiras 

Atividades dia 1 

Atividades site colégio : 

Semana 3-Jogos e 

Brincadeiras 

Atividade dia 2 

Atividades site colégio : 

Semana 3-Jogos e 

Brincadeiras 

Atividade dia 3 

Atividades site colégio : 

Semana 3-Jogos e 

Brincadeiras 

Atividade dia 4 

Atividades site colégio : 

Semana 3-Jogos e 

Brincadeiras 

Atividade dia 5 
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Orientações: 

Antes de realizar a 

atividade em papel, 

vamos aprender 

brincando. Adapte algo 
similiar a um bambolê 

(desenhe ou cole fita 

adesiva no chão 

formando círculos (de 
cores e  tamanhos 

variados). Chame a 

atenção da criança 

nomeando-o “círculo”. 
Ela deverá obedecer os 

seus comandos como: 

Pule dentro do círculo, 

pule fora do círculo, 
ande em volta do 

círculo.. ande dentro 

do círculo menor, etc. 

Reveze com a criança 
para que ela também 

possa ditar alguns 

comandos. Mostre 

alguns alimentos que 
possam ser cortados e 

apresentando fatias 

círculares (ex.laranja, 

tomate, banana..) 
aproveitem para 

degustá-los, trabalhe 

as cores mencionando 

sempre  a forma 
geométrica “circulo”. 

Mostre objetos 

circulares que possuir 

em casa e peça a ajuda 
da criança.  Auxilie 

atividade de colagem 

disposto na apostila. 
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Orientações: 

Antes da atividade em 

papel, apresente a 

música “Escove os 

dentes da Xuxa”. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Ew_hDN4oX

Ro 

Dialogue com eles 

sobre a importância da 

frequente escovação, 
se gostam, o que usam 

etc. Peça para que ele 

te imite fazendo os 

movimentos com a 
escova. 

Pegue um boneco e 

uma escova seca e 
mostre que os 

movimentos devem 

ser circulares e para 

cima e para baixo. 

Uma atividade prática 

é a BOCA DE PAPEL 

(anexo/impressão) , 
peça que eles simulem 

uma escovação 

(treinando 

coordenação motora). 
Use a criatividade, faça 

manchas nos dentes 

simulando sujeira ... 

Agora sim, cante a 

cantiga da apostila 

com a criança e com a 

escova seca  peça que 
repitam movimentos 

de escovação na boca 

do jacaré. Depois 

auxilie-os 
completando o 
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Orientações: 

Inicie com uma 

conversa de 

alimentos saudáveis e 

não saudáveis para os 
dentes. 

De uma forma lúdica 

faça um recorde de 
um DENTE branco 

grande (EVA ou 

qualquer papel), 

recorte alguns 
pedacinhos marrom 

ou preto e grude com 

fita sobre o dente 

(representando a 
sujeira); Conte uma 

historinha sumilando 

um dente sujo devido 

a criança ter comido 
muitos doces, 

refrigerante e não 

tem o hábito de 

escovar e para que 
fiquei limpinho 

denovo precisa comer 

coisas saudáveis 

(simule algo) e depois 
escovar bem 

(de a escova para que 

a criança escove) e vai 
retirando os 

pedacinhos de papel. 

Agora sim podem 
fazer a apostila 

auxiliando a criança 

no recorte de 

alimentos saudáveis 
que eles gostem de 

comer. Na parte de 

fazer o rostinho feliz, 
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Orientações: 

Prepare com a criança 

uma massa caseira  de 

pintura (passo a passo 

no final da apostila). 
Incentive a criança a 

ajudar nessa mistura e 

revise as cores com ela. 

Com a massinha de 
pintura pronta, instrua 

a criança a usar o dedo 

e fazer uma pintura 

bem bonita pra família 
e converse com ela 

sobre o AMOR e o 

carinho que vocês 

compartilham. Nesse 
momento é 

interessante colocar 

uma música baixinha 

que façam referências 
a família. 

Com a arte já seca, 

peça que a criança 
passe a maozinha 

sobre ela e sinta a 

textura que eles 

mesmo criaram. 

Para despertar esse 

sentimento de 

afetividade converse 
com elas, pergunte 

sobre o desenho feito, 

pra quem pretende 

mostrar, o que gostam 
de fazer com a familia, 

etc. 

Nossa família 

https://www.youtube.c

om/watch?v=s48phnrk

Z5w 
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Orientações: 

Antes de fazer a 

apostila, retome com 

as crianças o 

vocabulário da família 
do Teddy Bear 

(MAMMY, DADDY e 

TEDDY BEAR) 

Mostrando o flashcard 

abaixo juntamente 

com o áudio da 

musiquinha FAMILY da 
apostila anexa. 

Cole na pontinha dos 

dedos da criança o 
Stickers da family 

disponível no final da 

apostila, coloque a 

música novamente e 
incentive-o a mexer os 

dedinhos e mostrar 

cada membro (mammy, 

daddy e Teddy Bear), 
depois auxilie na 

colagem da apostila. 

 

Para complementar 

que tal criar com as 

crianças os dedoches 
da family? (anexo) 

Será muito divertido!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ew_hDN4oXRo
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Canção das formas 

https://youtu.be/5NjG7
gIgf_0 

A música das formas 
geométricas 

https://www.youtube.c
om/watch?v=HcPMoOu

1tSw 

 

pontihado de zigue-

zague dos dentes 
usando giz de cera ou 

pintura a dedo. 

 
 

podem fazer com 

massinha caseira ou 
adaptar para quem 

não tiver. 

 

Massinha caseira 

https://www.youtube
.com/watch?v=pgc5y

Mjq6Hg 

-Dentinho 

https://www.youtube

.com/watch?v=Zo475

Pxef0w 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR PÁGINA 38. 

Dedoches para impressão (Finger puppets) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


