
 

 
 

 
      

Roteiro de Estudos Maternal II    

 

 SEMANA 1   ( 11/05/20 – 15/05/20) 

  

Dia  

11 

Dia 
12 

Dia  

13 

Dia 
14 

Dia 
15 

  Atividades site 
colégio: 
Semana 1-Animais  
Atividades dia 1  

Atividades site 
colégio : 
Semana 1-Animais 
Atividade dia 2 

Atividades site 
colégio : 
Semana 1-Animais 
Atividade dia 3 

Atividades site 
colégio : 
Semana 1-Animais 
Atividade dia 4 

Atividades site 
colégio : 
Semana 1-Animais 
Atividade dia 5 

 Apostila Piaget  
Página 3 

Apostila Piaget  
Página 4 

Apostila Piaget  
Página 5 

Apostila Piaget  
Página 6 

Apostila Piaget  
Página 7 

 Orientação: Explore 
a cena dada pela 
apostila, peça para 
seu fiho identificar, 
na cena, a escola 
dos personagens e 
a Luna, com 
colagem de materias 
diveros que tenha 
em casa ou pintura 
com a dedo. 

Orientação: Inicie 
essa atividade com 
o trecho da musica 
É na escola, , 

incentivando o 
canto, o ritmo e o 
movimento. 

Converse com o 
seu filho sobre a 
importância de ir à 
escola. 

Sugestão de video: 
Hora da escola- 
Mundo Bita  

Papais no local 
da escrita do 
nome, faça o 
nome dele 
pontilhado e peça 
para criança 
trançar em cima. 

Assim ela prática 
o traçado do 
nome próprio. 

Faça isso em 
todas as folhas, 
sempre 
orientando o 
modo correto de 
pegar no lápis. 

 

 

 

 

Orientação: Inicie a 
atividade com a 
contação do livro: 
Amigos, muitos 
amigos. 

Disponibilize retalho 
de tecido ou papel 
colorido. Depois, 
proponha que ele 
desenhe para um 
colega, e converse 
sobre a importância 
da amizade. 

Guarde o desenho e 
fale que logo ele 
poderá entregar para 
o colega e matar a 
saudade. 

 

Aproveite esse 
momento para 
trabalhar a palavra 
AMIGO, que consta 
no poema trabalhado 
na apostila, 
explorando o som 
que a inicia e o nome 
da vogal.  

Faça no canto da 
página a vogal A 
tracejada e peça 
para traçar em cima 
com o lápis. 

Orientação:Aprese

nte a história: A 

árvore sem folhas, 

para explorar 

sensibilidade e amor 

à natureza com o 

seu filho. 

 

Apresente flores e 

plantas que você 

tenha em casa, ou 

mostre videos que 

demostre como a 

natureza é bela.  

 

Para confecção de 

uma árvore com a 

palma da mão você 

vai precisar de tinta 

guache marrom 

pincele a tinta na 

palma da mão e 

intrua a carimbar na 

página, 

representando o 

tronco e os galhos 

da árvore. Sugira 

que enrole bolinhas 

de papel crepom ou 

papeis coloridos 

para simbolizar as 

flores. Por último, 

depois de secar a 

tinta peça para 

desenhar o 

passarinho verde. 

Orientação; 
Nessa atividade será 
necessário potes de 
tinta guache na cor 
azul e amarelo. 
 
Disponha para o  seu 
filho potes com tinta 
azul e amarelo e 
intrua-o quanto á 
pintura da apostila: 
usando o dedinho, ele 
deve pintar o primeiro 
círculo de azul, o 
segundo de amarelo e 
misturar as duas 
cores para colorir o 
terceiro.  
Oriente-o para que 
utilize dedinhos 
diferentes no primeiro 
e no segundo círculo, 
caso contrário, as 
tintas vão se misturar 
antes do desejado. 
 
Sugestão: 
Leve seu filho à 
cozinha e proponha o 
preparo de uma 
gelatina verde. Para 
tanto, ofereça-lhe um 
sachê de gelatina de 
cor azul(sabor tutti-
frutti) e um de cor de 
amarela (sabor 
abacaxi ou maracujá), 
incentivando-o a 
colocar em prática o 
novo aprendizado da 
mistura de cores. 
 
 

 
  

 

 

https://www.youtube.com/embed/ZS5HNCFEvBA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/-RsLzUsXYHM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/c5Eclw_MWYQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/KtaEtqy_0_E?feature=oembed


 

 

 
Maternal  II 

       Semana 2      (18/05/20 – 22/05/20)                                           

Dia  

18 

Dia 
19 

Dia  

20 

Dia 
21 

Dia 
22 

  Atividades site 
colégio: 
Semana 2-Músicas  
Atividade dia 1  

Atividades site 
colégio : 
Semana 2- Músicas 
Atividade dia 2 

Atividades site 
colégio : 
Semana 2 -Músicas 
Atividade dia 3 

Atividades site 
colégio : 
Semana 2-Músicas 
Atividade dia 4 

Atividades site 
colégio : 
Semana 2-Músicas 
Atividade dia 5 

 Apostila Piaget  
Página 8 

Apostila Piaget  
Página 9 

Apostila Piaget  
Página 10 

Apostila Piaget  
Página 11 

Apostila Piaget  
Página 37 

 Orientação:Utilizando 

duas caixas de 

papelão,caixas de 

sapato, cestos ou até 

bacias. Organize no 

chão delimitando um 

espaço para cada. 

Espalhe no chão 

algumas peças e 

objetos com cores  

diferentes e peça que 

coloque em uma caixa 

objetos com as cores 

amarelas, e faça o 

mesmo com os 

objetos vermelhos em 

outra caixa. 

Para esse exercício, 

você pode utilizar 

blocos lógicos, blocos 

de montar, bolinhas 

plásticas, brinquedos 

etc., mas certifique-se 

de que haja mais 

objetos de uma cor do 

que da outra, para que 

seja possível trabalhar 

o conceito com o seu 

filho.  

Comparação de cor e 

quantidade. 

Orientação: Inicie a 
atividade com 
contação da 
história: A joaninha 
sem pintinhas. 

 

Para realização da 
atividade proposta 
pela apostila, 
instrua seu filho a 
destacar e ordenar 
as imagens 
disponiveis na 
página de picote, e 
ofereça dois 
circulos vermelhos, 
ensinando como 
dobrá-los ao meio 
e colá-los no 
formato das assas 
da joaninha. 

Para as pintinhas, 
ofereça sementes 
de maracuja ou  
outro material 
disponivel em 
casa. 

Orientação: 

Hora de meditar. 

Prepare a sala de 
casa espalhando 
algumas almofadas 
pelo ambiente, e 
peça ao seu filho que 
se acomodem nelas. 
Proponha um 
momento de 
meditação 
explicando que se 
trata de uma prática 
de bem-estar através 
do repouso, silêncio 
e relaxamento.  

Conheça a importância 

e os beneficios da 

prática. 

https://revistacrescer.globo.c

om/Criancas/Comportamento

/noticia/2018/07/meditacao-

para-criancas.html 

Disponibilize papel de 

seda ou papeis 

diversos para 

representar a chuva 

colorida no registro da 

apostila. 

 

 

Orientação: Em 
uma roda de 
conversa, revise 
com seu filho os 
conteúdos e 
experiências 
vividas até então, 
relembrando as 
atividades 
passadas. 

Peça que registre 
e explique qual ele 
mais gostou.  

 

 

 

 

 

Orientação: 

Inglês 

Nessa atividade 
será necessário 

imagens de folhas 
que podem ser 

impressas. 

Apresente os 
vídeos e apresente 
o vocábulo leaf 
(folha) . 

 

Mostre a cena de 
abertura da 
apostila. Peça que 
encontrem 
leaves(folhas)  e 
peça para colar as 
que você imprimiu 
na árvore. 

 

 

 

 

 

 

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Comportamento/noticia/2018/07/meditacao-para-criancas.html
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Comportamento/noticia/2018/07/meditacao-para-criancas.html
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Comportamento/noticia/2018/07/meditacao-para-criancas.html
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Comportamento/noticia/2018/07/meditacao-para-criancas.html
https://www.youtube.com/embed/TPJJczu38l4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/5hss8z9d-ps?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Sa_zH0RXfvk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/0bmt8R1wLk4?feature=oembed

