
ROTEIRO DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL  

Senhores pais ou responsáveis pedimos a sua colaboração para o desenvolvimento das atividades dessa 
quinzena. 
A rotina e atividades sugeridas abaixo têm como objetivo estabelecer vínculo dos alunos com a escola, 
incentivando a prática da rotina escolar. Portanto, é importante organizar um horário para manter essa 
rotina. 

1ª SEMANA  
 

SEGUNDA– FEIRA-  
01/06 

TERÇA- FEIRA 
02/06 

QUARTA- FEIRA 
03/06 

QUINTA- FEIRA 
04/06 

SEXTA- FEIRA 
05/06 

Leitura da parlenda 
Pipoquinha da pasta  

Relembrar a História 
Clact...clact 

Vamos cantar a 
música: As cores 
primárias? 

Ver orientações 

Leitura do alfabeto na 
pasta 

Vamos retomar a 
brincadeira do 
prendedor 

Atividade de leitura 
conforme as 
orientações 

Vamos cantar a 
música “As formas 
geométricas” Ver 
orientações 

Campeonato de 
cores. Ver 

orientações 

Vamos cantar a 
música “As formas 
geométricas” Ver 

orientações 

Dobradura 
2ª parte: preparando 

a bola. Ver 
orientações 

Desenhe em seu 
caderno você e sua 
família comendo 
pipoca. 

Com o caderno 
vamos procurar 
objetos que tenham 
forma geométrica do 
círculo pela casa 

Hora de brincar com 
a família. Ver 
orientações 

 

Com o caderno 
vamos procurar 

objetos que tenham  
forma geométrica do 
quadrado pela casa 

Brincar de bola ao 
cesto. Ver orientações 

Momento da 
história :A menina 
da cabeça quadrada 

 Agora pintem os 
desenhos bem 
colorido 

Momento da história  
reconto pelo aluno da 
história: Os 3 
porquinhos 

Agora pintem os 
desenhos bem 
colorido 

Momento da história: 
Vídeo: As formas 
geométricas 

 

Segunda-feira 
 

Vamos iniciar o nosso dia com a Leitura da parlenda da pasta. 

ATIVIDADE DA PASTA DE LEITURA 
MATERIAL: PASTA DE LEITURA, LÁPIS DE COR, CADERNO DE DESENHO. 

ORIENTAÇÕES: 
- Tire a folha da parlenda Pipoquinha da pasta. 
- Mostre a folha da parlenda com o pote de pipoca para criança e pergunte:  
Será que você sabe essa parlenda?   
- Espere a criança responder e, em seguida, ajude-a fazer a leitura seguindo com o dedinho cada palavra. 
Assim ela saberá onde está lendo. 
 - Agora ache a palavra PIPOQUINHA, e pinte de amarelo (ou a cor que preferir). 
- Ache a palavra QUENTINHA, e pinte de amarelo (ou a cor que preferir).  
- Ache todas as palavras PULA na parlenda e pinte da cor preferida. 
- Desenhe no caderno, você e sua família comendo uma pipoca deliciosa! 

 
 

Momento da história 

Livro: A menina da cabeça quadrada. O professor irá disponibilizar no grupo.  

Terça-feira 
 

Vamos iniciar o nosso dia relembrando a História Clact...clact. 
Que tal agora cantarmos a música “As formas geométricas”. 



                                      LETRA DA MÚSICA: 
Eu sou o quadrado bonito demais tenho 4 lados todos iguais; 
Eu sou o retângulo cresci mais de um lado pra fazer inveja ao senhor quadrado; 
Eu sou o triângulo tenho 3 biquinhos pra fazer chapéus para os palhacinhos; 
Eu sou o círculo sou igual à lua sou o mais bonito lá da minha rua. 
 

OBS: A MÚSICA A PROFESSORA DISPONIBILAZARÁ NO GRUPO. 
 

Agora pegue o caderno e vamos procurar objetos que tenham o formato do círculo pela casa (Ex: relógio, 
tampas de panela, etc..) e desenhar no caderno com a canetinha, os objetos encontrados. Depois pintem 
com lápis de cor ou giz de cera seu desenho. 
 EXEMPLO DO MODELO DA CONSIGNA PARA ESCREVER NO CADERNO 
 

 
 
 
 
 
 

Quarta-feira 
Vamos iniciar o nosso dia cantando a música: As cores primárias 
                     LETRA DA MÚSICA: 
Esse mundo colorido é um barato de se ver! 
Essas cores pintam tudo, mostraremos pra você! 
 

Vermelho, perigo! Pare amigo quando ele pintar. 
Mas se o vermelho for de comer, nós vamos avançar. Nhac! 
 

O azul que pinta a água do mar, também o céu pintou. 
E lá do céu, por causa do mar, a terra é azul. 
 

Amarelo do sol, que esquenta a manhã, amarelo do ouro da mina. 
Que tingiu i ipê muitas frutas dourou, até lá dentro do ovo ele pintou. 
 

OBS: A MÚSICA A PROFESSORA DISPONIBILAZARÁ NO GRUPO. 
 

Brincadeira: Campeonato de cores 
Façam um caça objetos dentro de casa com as cores primárias (vermelho, amarelo e azul). Pode 

separar as etapas por cômodos da casa. Exemplo: quem consegue encontrar objetos vermelho na sala, 
depois objetos azul na cozinha, e  amarelo no quarto, etc. Ao final da brincadeira todos podem contar 
quantos objetos foi encontrado, quem encontrou mais, quem encontrou menos, qual o menor objeto, 
maior objeto, quais as cores que encontraram mais e menos.  
 

Hora de brincar com a família. Orientações: 
Hoje o nosso desafio é adivinhar a quantidade ou se aproximar do número de quantos objetos tem dentro 

de um saco, sacola ou caixa. 

Pai, mãe ou responsável, para essa atividade colocar dentro qualquer objeto como brinquedos, garrafas, 

caixas o que preferir. 

Depois é só fazer os questionamentos. Se quiser pode deixar o quadro de números da pasta ao lado para 

consulta. 

Exemplos de algumas perguntas: 

Quantos brinquedos têm dentro deste saco (sacola ou caixa)? 

Tem mais de 10 ou menos de 10? 

NOME ________________________ DATA  2 /6 /2020. 

PROCURANDO FORMAS 



Vamos ver na pasta como é o número? 

E outras perguntas que quiser. Depois é só contar e ver quem acertou ou se aproximou. 

Momento da história 
Reconto pelo aluno da história: Os 3 porquinhos. Deixe a criança contar do seu jeitinho. 

 

Quinta-feira 
 

Vamos iniciar o nosso dia com a Leitura do alfabeto na pasta. 
 

Em seguida, retomar a música “As formas geométricas”  
                                      LETRA DA MÚSICA: 
Eu sou o quadrado bonito demais tenho 4 lados todos iguais; 
Eu sou o retângulo cresci mais de um lado pra fazer inveja ao senhor quadrado; 
Eu sou o triângulo tenho 3 biquinhos pra fazer chapéus para os palhacinhos; 
Eu sou o círculo sou igual à lua sou o mais bonito lá da minha rua. 
 

OBS: A MÚSICA A PROFESSORA DISPONIBILAZARÁ NO GRUPO. 
 

Agora pegue o caderno e vamos procurar objetos que tenham o formato do quadrado pela casa e 
desenhar no caderno com a canetinha, os objetos encontrados. Depois pintem com lápis de cor ou giz de 
cera seu desenho. 
EXEMPLO DO MODELO DA CONSIGNA PARA ESCREVER NO CADERNO 

 
 
 
 
 

Momento da história 
 

Sexta-feira 

 
Vamos iniciar o nosso dia retomando a Brincadeira do prendedor que foi feita na quinzena passada. 
 
Dobradura: Orientações: 

Dar uma folha de papel (pode ser jornal ou folha de revista) e pedir para que rasguem com a ponta dos 
dedos todo o papel fazendo tiras e depois juntar todas as tiras amassando-as formando uma bola, se 
quiser pode passar uma fita adesiva modelando a bola. Façam quantas bolas quiserem, assim que as bolas 
estiverem prontas, convide a criança para brincar de bola ao cesto.  

Bola ao cesto 

Você pode pegar um balde ou uma caixa de papelão, para ser o cesto. Colocar no chão e delimitar um 
espaço (possível) para que a criança jogue as bolinhas e se quiser ainda ao final da brincadeira a criança 
pode contar quantas bolas acertou. 

 
Momento da história 

 

História as formas geométricas . A professora disponibilizará no grupo. 

 

NOME ________________________ DATA  4 /6 /2020. 

PROCURANDO FORMAS 

 



 
2ª SEMANA 

 

SEGUNDA – FEIRA 

08/06 
TERÇA- FEIRA 

09/06 
QUARTA- FEIRA 

10/06 
QUINTA- FEIRA 

11/06 
SEXTA- FEIRA 

12/06 
Leitura da parlenda na 

pasta 
Relembrar a História 

Clact...clact 
Leitura da lista de 
nomes da pasta  

  

Vamos brincar de fazer 
massinha 

 
 
 

Vamos cantar a 
música “As formas 
geométricas” Ver 
orientações 

Escrita do nome na 
folha pelo adulto. 
Cobrir as letras do 
nome com massinha 
Ver orientações 

FERIADOCORPUS 
CHRISTI 

Facultativo 

Agora vamos brincar com 
a massinha 

Com o caderno 
vamos procurar 

objetos que tenham 
forma geométrica do 
triângulo e retângulo 

pela casa 

Brincadeira Dança 
das figuras 

geométricas. Ver 
orientações 

  

Momento da 
história : Elmer o 
elefante Xadrez 

Agora pintem os 
desenhos bem 
colorido 

Momento da 
história  Reconto 
pelo aluno  da 
história do Elmer o 
elefante Xadrez 

  

 

Segunda-feira 
 

Vamos iniciar o nosso dia com a Leitura da parlenda na pasta. 

COLOCANDO A MÃO NA MASSA, VAMOS BRINCAR DE FAZER MASSINHA! 

Receita: 

2 copos de farinha de trigo 

1/2 copo de sal 

1 copo de água 

1 colher de chá de óleo 

Corante alimentício ou tinta guache ou suco em pó. 

Modo de fazer: 
Em uma tigela grande, misture bem todos os ingredientes secos. Em seguida, adicione a água aos poucos e 
amasse bem. Adicione o óleo e misture bem novamente. Por fim, pingue algumas gotas do corante 
alimentício ou tinta guache ou suco em pó e amasse até a massinha se tornar homogênea. Guarde em um 
saco plástico ou em um pote de vidro bem tampado.   
Agora é só usar a sua criatividade e brincar de fazer várias coisas... Bichinhos, letras, frutas... Use a sua 
imaginação! 

 

 

 
 
 



Momento da história 

Leitura do livro: Elmer o elefante Xadrez. A professora disponibilizará no grupo. 
 

Terça-feira 
 
Vamos iniciar o nosso dia relembrando a História Clact...clact 
Em seguida, retomar a música “As formas geométricas” Ver orientações: 
                                      LETRA DA MÚSICA: 
Eu sou o quadrado bonito demais tenho 4 lados todos iguais; 
Eu sou o retângulo cresci mais de um lado pra fazer inveja ao senhor quadrado; 
Eu sou o triângulo tenho 3 biquinhos pra fazer chapéus para os palhacinhos; 
Eu sou o círculo sou igual à lua sou o mais bonito lá da minha rua. 
 

OBS: A MÚSICA A PROFESSORA DISPONIBILAZARÁ NO GRUPO. 
Agora pegue o caderno e vamos procurar objetos que tenham o formato de triângulo e retângulo pela casa 
e desenhar no caderno com a canetinha, os objetos encontrados. Depois pintem com lápis de cor ou giz de 
cera seu desenho. 
EXEMPLO DO MODELO DA CONSIGNA PARA ESCREVER NO CADERNO 
 
 
 
 
 
 
 

Quarta-feira 
Vamos iniciar o nosso dia com a Leitura da lista de nomes na pasta. 
 
Atividade: Escrita do nome. 
Material: massinha, folha com o nome da criança. 
Desenvolvimento: Primeiro o adulto escreve o nome da criança na folha, em seguida a criança deverá 
fazer cobrinhas com a massinha, após ela irá colocar a massinha sobre cada letra que compõe seu nome na 
folha. Depois a criança passa o dedinho sobre a massinha para perceber o traçado das letras. Exemplo: 

 
 
 

Brincadeira:  Dança das figuras  

O adulto ou responsável desenha no chão com giz as formas geométricas, círculo, quadrado, triângulo e 

retângulo. Explica para a criança que essa é uma brincadeira parecida com a dança das cadeiras, ao som da 

música a criança fica dançando em volta das formas geométricas e assim que a música parar  a criança 

deve entrar na forma geométrica que o adulto falar.  

Momento da história 
 

Reconto pelo aluno  da história do Elmer o elefante Xadrez. Deixe a criança contar  do seu jeitinho. 

NOME ________________________ DATA  4 /6 /2020. 

PROCURANDO FORMAS 

 


