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PROFESSORAS: CLAUDIA C. FRANCESCHI, GRACIELI G. LOPES E MARCILENE TRENTINI. 

AUXILIARES: CÁSSIA BOZ, DILSIANI M. DE OLIVEIRA, SUSANE MIQUELOTO. 

 

HORAS TRABALHADA NA PLATAFORMA E WHATSAPP – 15H.  

SUGESTÃO DE ATIVIDADES PARA: 11/05/2020 ATÉ 15/05/2020  

 

TURMA DO MATERNAL II 

  

Família e Moradia  

A família é o primeiro ponto de referência para a criança, assim também a sua casa, principalmente no momento que estamos passando. Nos últimos dias o 

local em que a maioria de nossas famílias mais tem ficado foi cada um em sua casa, nossa casa é onde nos acolhemos, onde nos sentimos mais seguros no 

momento e estarmos com nossa família nos faz refletir o quanto é bom e precioso esses laços 

 
SEGUNDA-FEIRA 
 

OBAAA!!! HOJE TEM HISTÓRIA   

  Ouvir com seu filho a história A CASA SONOLENTA 

https://youtu.be/K-jSyB4HBuc 

https://youtu.be/lwOLnchEfKk 

 Observar os personagens que aparecem na história... 

 O que estão fazendo?  

 Depois da história, incentive seu(a) filho(a)  criar a sua casa sonolenta, com objetos que você possui em casa, como lençol, jornal, caixa de sapatos, papelão  
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TERÇA-FEIRA 

QUE TAL  TIRAR FOTOS? 

Com ajuda do papai e da mamãe tirar fotos da sua casa, depois observar, que cor é sua casa, o que tem nos arredores, quem mora ao lado, entre outras observações.  

Podem postar as fotos no grupo se quiserem. 

QUARTA-FEIRA 

HOJE O DIA É DE FAZER ARTE 

Quem mora na Casinha? 

https://youtu.be/yE4a9xJlqAY 

Fazer a casa com diversos materiais que você tem em casa em uma folha sulfite, 

 

 

 

 

QUINTA –FEIRA 

RECORTE E COLAGEM 

Cantar e dançar a música: A Casa do Zé (Fazer os gestos) 

https://youtu.be/cvEGmN1wbOw 
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https://youtu.be/rqk-bFUNIfs 

  

Recortar figuras de diferentes tipos de moradias. Colar as mesmas em diferentes tipos de materiais que você tem em casa. (Folha sulfite, de revista jornal 

cartolina, papelão, ...) 

SEXTA-FEIRA 

HUMMM!!!! QUE DELÍCIA!!!! 

 Agora chegou a vez da família brincar ... 

Podem inventar brincadeiras...ou brincar com as brincadeiras que o papai e mamãe brincavam quando eram pequenos 

 Brincar de casinha 

 Pular corda 

 Esconde-esconde 

 Amarelinha 

 Usem a criatividade. O importante é a diversão em família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desejamos que todos se divirtam e aprendam com essas experiências sugeridas. 
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