
  

 
      

Roteiro de Estudos Maternal II             ( 29/06/20 – 03/07/20) 
  

Dia 29 

 

Dia 30           Dia 01         Dia 02          Dia 03 

 Atividades site 
colégio: 

Semana 9- Histórias 
que dão água na 

boca.  
Atividades dia 1 

Atividades site  
colégio : 

Semana 9- Histórias 
que dão água na 

boca.  
Atividade dia 2 

Atividades site  
colégio : 

Semana 9- Histórias 
que dão água na 

boca.  
Atividade dia 3 

Atividades site 
 colégio : 

Semana 9- Histórias 
que dão água na 

boca.  
Atividade dia 4 

Atividades site  
colégio : 

Semana 9- Histórias que 
dão água na boca.  

 
Atividade dia 5 

 Apostila Piaget 
Página 33 

Apostila Piaget 
Página 34 

Apostila Piaget 
Página  35 

Apostila Piaget 
Página 36 

Apostila Piaget 
Página 42 

 Orientação: 

Pergunte ao seu filho se 

ele já viu uma arco-íris. 

Como ele era? Como 

estava o tempo quando 

ele apareceu ? 

Verifique se sabem 

descrever as cores que 

compõem esse 

fenômeno e, então, fale 

um pouco mais sobre 

ele. 

 

Explore a sena e as 

questões da apostila e 

dê ao seu filho um 

material de sua escolha 

para realizar a pintura 

solicitada, explicando 

que podem se basear 

no vídeo apresentado. 

Orientação: 

 Para abordagem do 

conteúdo, apresente a 

história à seguir: 

 

Imprima uma imagem 

de um arco-íris, a fim 

facilitar a elaboração 

da proposta da 

apostila, e ofereça tinta 

guache e pinceis ou 

pode pintar com o 

dedinho, deixe que 

realize a pintura de 

forma autônoma.  

 Para finalizar, instrua a 

colagem de algodão 

nas imagens das 

nuvens. 

Orientação: 

 

Antes de iniciar a 

atividade, providencie 

rolo de papel-toalha 

vazio e enrole neles 

pedaços de plástico-

bolha, formando um 

rolinho de massagem”. 

Apresente-o para seu 

filho, permitindo que os 

explorem, e utilize 

outros itens de 

massagem, se desejar. 

 

Com música clássica de 

fundo, comece 

massageando as costas 

do seu pequeno 

suavemente com as 

mão. Peça que ele faça 

em você também e 

mostre como deve 

passar o rolinho de 

massagem pelas costas, 

explicando que não é 

necessário fazer muita 

força. 

 

Instrua-o a molhar o 

rolinhoem tinta guache e 

passá-lo na página da 

apostila, realizados no 

momento da massagem.  

Orientação: 

 

Em roda de conversa, 

relembre as músicas, 

brincadeiras e 

experiências 

realizadas  

 

Ao som da música 

Aquarela, de 

Toquinho, forneça a 

ele um material de sua 

escolha para que 

realize o desenho 

sugerido na apostila. 

Enquanto desenha, 

pergunte sobre sua 

representação e faça 

pequenas legendas 

para a arte dele. 

 

 

 
ID da reunião: 273 110 

6080 
Senha: interagir 

Orientação:  

Inglês 
 
Pergunte ao seu filho se 
elas sabem como a água 
dos rios e dos marem se 
transforma em chuva (rain). 
Então, faça a atividade 
descrita a seguir, na qual as 
bolas de algodão 
representarão nuvens e a 
bacia com água 
representará o solo e os 
corpos d’água (rios, lagos e 
oceanos). 
 
Inicie entragando uma bola 
de algodão e peça que finja 
que está segurando uma 
cloud (nuvem). 
 Instrua a colocar a           “ 
cloud” na bacia com water.  
Explique que a água que 
evaporou viajou até a 
nuvem e a está enchendo. 
Pergunte  
“ você consegue ver a 
cloud” enchendo de água ?. 
Peça que retire a cloud da 
bacia com cuidade. Então 
pergunte “ como ela está 
agora?”.  
Então, depois que disser 
que a nuvem está molhada, 
confirme e diga: “está 
molhada , e a water está 
pingando”.  
Diga: “ como se chma o que 
ocorre quando a water cai 
das clousd? Rain! (chuva). 
Finalize perguntando: e o 
que acontece com a water ? 
vVolta para a bacia, que 
representa um riacho, rio 
oceano ou a terra.  

https://www.youtube.com/embed/tW819inM4hg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/PH3Ss4xAqCg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/hXcuClvthSM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/xT8HIiFQ8Y0?feature=oembed


 
Após essa ativdade, peça 
ao seu filho que faça a 
colagem da bola de algodão 
utilizada na experiência 
para formar as clouds           
( exprema bem o algodão 
para não molhar a folha). 
 
Oriente-a fazer a colagem 
de gotas de rain ou a 
desenhá-las com tinta ou 
outro material que desejar. 
Apresente o vídeo Rain, go 
way e deixe a música 
tocando enquanto seu filho 
faz a atividade. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Cloud: Nuvem  
Rain : Chuva 
Water: Água 
  

      

 

https://www.youtube.com/embed/LFrKYjrIDs8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/CwpHMPH-WbM?feature=oembed

