
  

 
      

Roteiro de Estudos Maternal II             ( 22/06/20 – 26/06/20) 
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Atividade dia 5 
 Apostila Piaget 

Página 29 
Apostila Piaget 
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Apostila Piaget 

Página  31 
Apostila Piaget 

Página 32 
Apostila Piaget 

Página 41 
 Orientação: 

Pergunte ao seu filho se 

já viu uma estátua e 

peça que a descreva. 

Se possível, mostre 

uma foto, e levante 

questionamento sobre a 

posição da figura que 

representa, o material 

de que é feita, se ela 

pode se mover, entre 

outros. 

 

Em seguida, explique 

que você colocará uma 

música, e enquanto ela 

estiver tocando, deixe 

dançar livremente. 

Assim que a música 

parar, ele deverá para 

também, na posição em 

que estiver, como se se 

fosse estátua.  

 

A brincadeira proposta 

visa desenvolver 

habilidades corporais, 

ampliar a percepção de 

espaços e movimentos, 

e trabalhar a 

criatividade e a 

interação social. 

 

Para realização da 

atividade proposta, seu 

filho deverá escolher a 

carinha que representa 

esse sentimento e 

pintá-la a carinha que a 

expressa.  

Orientação:  

 

Discuta com seu filho, 

levando-a pensar 

sobre o que já fazem 

diariamente e o que 

precisam melhorar. 

Chame atenção dele 

para as mãos, 

pontuando as diversas 

coisas que podemos 

fazer com elas, como 

brincar com areia ou 

terra etc. Explique 

que, por isso, é 

importante sempre 

lavar muito bem as 

mãos e manter as 

unhas bem cortadas 

para evitar acúmulo de 

sujeira sob elas. 

 

Recorte, em papel 

escuro, o formato da 

mãozinha do seu filho 

para que ele 

represente, nela, uma 

mão antes de ser 

lavada. Recorte outra 

em cartolina, para 

representar a mão 

depois de levada e 

peça que colem as 

duas em sua apostila. 

 

 

 

 

 

 

Orientação: 

Se possivel, ofereça 

melancia cortada em 

triangulares, como o 

da página da apostila. 

Peça ao filho que 

observe o formato da 

fruta e compare ao de 

outros objetos, 

levando-o à conclusão 

de que se trata de 

uma forma triangular. 

 

Chame atenção para 

as sementes da 

melancia, dizendo que 

há muitas delas, e , 

com um palitinho, vá 

retirando, com ele, um 

por uma, despejando-

a em algum recipiente 

e explicando que é 

importante que sejam 

retiradas, pois não 

ingerimos nem as 

sementes, nem a 

casca dessa fruta. 

 

Reserve as sementes 

para realização da 

atividade da apostila, 

utilizando-a para fazer 

uma colagem na 

ilustração da página, 

ou, então, substitua-a 

por lantejoulas pretas.  

Ofereça um material 

de sua escolha para 

que desenhe a 

triângulo solicitado na 

apostila.  

 

Orientação: 

Papais, inicie uma roda 

de conversa com o seu 

filho sobre o que mais 

gosta de comer e se 

prefere alimentos doces 

ou salgados.  

 Sendo assim, busque 

preparar uma mesa de 

alimentos diversos para 

seu filho provar às 

cegas. 

Alguns dos alimentos 

dispostos necessitam 

uns saudavel e outros 

não.  

Aproveite para ajuda-lo 

a identificar quais deles 

são saudáveis ou não. 

 

Explore a cena da 

apostila pedindo que 

descreva as 

características de cada 

alimento . Com o 

dedinho, ele devera 

colar as estrelinhas 

dadas por você. 

 

Busque com o seu filho, 

uma figura de um 

alimento doce e uma 

com um alimento 

salgado, ambas 

saudáveis e do gosto do 

seu filho para serem 

coladas na atividade. 
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Para esta aula solicitamos 
que se possível  os alunos 
estejam vestidos  a 
carácter de mês  Junino. 

 
 
 
 

Orientação:  

Inglês 
 

Apresente a atividade 
da apostila. Diga que o 
Golden Fish ( peixinho 
Dourado) contou ao Leo 
que, infelismente, 
algumas pessoas ainda 
jogam lixo em rios e 
lagos, mesmo sabendo 
que não é certo fazer 
isso. Pergunte ao seu 
filho onde devemos 
jogar o lixo. Mostre os 
recipientes na folha e 
oriente-o a colar os 
adesivos da página de 
stickers, que 
representam três tipos 
diferentes de resíduos 
plastic, metal e paper. 
 
Apresente a música 
recycle enquanto seu 
filho realiza a atividade.  

 

https://www.youtube.com/embed/b1dYkXjj-1o?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/gUQYpnKniVI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/9wN-UQwFxiM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/5zyNMFURduo?feature=oembed


 
 

      

 

https://www.youtube.com/embed/F71_EXCRvac?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/6jQ7y_qQYUA?start=80&feature=oembed

