
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-  
15/06 

TERÇA- FEIRA 
16/06 

QUARTA- FEIRA 
17/06 

QUINTA- FEIRA 
18/06 

SEXTA- FEIRA 
19/06 

Momento da história 
livro: Cabe na mala 
de  Ana Maria 
Machado 

Vamos recontar a 
história: Cabe na 
mala 

Momento da história: 
do livro: “Meu amigo 
dinossauro” de Ruth 

Rocha 

Bingo do alfabeto da 
pasta 

Bingo de números, na 
pasta. 

Hora de reciclar 
Brincadeira: Acerte 
o buraco. Ver 
orientações 

Brincadeira: Dança 
das cadeiras com 
nomes dos 
familiares. Ver 
orientações 

Brincadeira em 
família: Hora da 

faxina. Ver 
orientações 

Brincadeira: Na 
minha escola tem? 
Ver orientações 

Vamos nos conhecer 
melhor.  Trabalhando 
nossas emoções. Ver 

orientações  

Brincar de Acerte o 
buraco 

Agora desenhe em 
seu caderno como foi 
à brincadeira: Dança 
das cadeiras. 

Agora que você já 
ajudou na faxina: 
Escreva em seu 

caderno  o nome de 2 
objetos que você 

limpou. 

Vamos conversar 
sobre o que mais 

gostou na brincadeira 
Na minha escola 

tem? 

Brincar livremente  

 

Segunda-feira 
 
Vamos iniciar o nosso dia com o Momento da história 

Livro: Cabe na mala. O professor irá disponibilizar no grupo.  

Atividade: acerte o buraco 

Materiais: - Uma caixa de papelão com um buraco no meio no formato de um círculo,  uma 

bolinha (pode ser feita de massinha/ papel) ou uma outra bolinha que passe no buraco. 

Desenvolvimento: - A criança segura à caixa com as mãos balançando-a de forma que a bolinha 

caia no buraco. 

 

 



Terça-feira 

Vamos iniciar o nosso dia com o Reconto da história: Cabe na mala. O professor irá disponibilizar no grupo.  

A Brincadeira hoje é Dança das cadeiras   

Adulto ou responsável, você vai precisar escrever os nomes das pessoas que moram na casa e colocar nas 

cadeiras.  Organizar um círculo para fazer a “dança das cadeiras” que consiste em dançar ao som de uma 

música animada em volta das cadeiras sendo que cada pessoa deverá sentar somente na cadeira que tem 

o seu nome quando a música parar. Agora desenhe em seu caderno como foi à brincadeira: Dança das 

cadeiras. 

MODELO DA CONSIGNA PARA ESCREVER NO CADERNO. 

 

 
 
 
 
 

Quarta-feira 
 

Vamos iniciar o nosso dia com o Momento da História 
Livro: Meu amigo Dinossauro. O professor irá disponibilizar no grupo.  
 

A brincadeira hoje é Hora da faxina 
 

Hoje vamos ajudar a limpar a casa, pegue seu paninho úmido e vamos ao trabalho. Quantas coisas você 

limpou! Muito bem, agora me conte o que tanto? 

Escreva em seu caderno, uma  lista com o nome de 2 objetos que limpou, nesse momento o responsável 

deve escrever a consigna no caderno como segue o modelo abaixo e deixar ao lado a pasta de leitura, para 

a  consultar de algum pedacinho da palavra. A criança irá escrever do  jeito que ela sabe! E se quiser pode 

fazer um desenho bem caprichado em seu caderno. 

MODELO DA CONSIGNA PARA ESCREVER NO CADERNO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quinta-feira 
Vamos iniciar o nosso dia brincando de bingo usando o alfabeto na pasta. O responsável fala uma letra do 
alfabeto e a criança vai usar como cartela o alfabeto da pasta de leitura marcando com uma tampinha de 
garrafa, grão de feijão/milho, a letrinha falada. 

A Brincadeira de hoje é Na minha escola tem... 

NOME ________________________ DATA 17 /6 /2020. 

HORA DA FAXINA                             DESENHO DOS OBJETOS 

____________________ 

____________________   

NOME ________________________ DATA 16 /6 /2020. 

DESENHO DA BRINCADEIRA DANÇA DAS CADEIRAS. 



Para começar a criança deverá escolher um objeto que tem na escola, pode pedir que escolha no kit que 
recebeu. Pra isso, pode iniciar conversando: 

 Sobre o que faziam na escola? 

 Qual atividade que mais gostou de fazer na escola? Por quê? 

 Como a professora fez nesse momento? O que ela falou? 

Escolhido o objeto pergunte o motivo de sua escolha, pra que é usado, o que a criança está sentindo?  
Se está feliz, triste, ansiosa, nervosa?? Enfim, nesse momento é hora de ouvir e mostrar que está ouvindo 
e respondendo de forma que entenda e perceba que está sendo escutado. Lembrando que não existe 
certo e errado e sim experiências vividas. Caso a criança esteja envolvida, proponha que conte um pouco 
sobre a escola e seus colegas, podendo falar com os coleguinhas, lembrando que todos os contatos estão 
no grupo. Podendo gravar um áudio, pois ficarão felizes. 

Sexta- feira 

Vamos iniciar o nosso dia brincando de bingo usando os números na pasta. O responsável fala um número 
e a criança vai usar como cartela os números da pasta de leitura marcando com uma tampinha de garrafa, 
grão de feijão/milho, o número falado. 

Vamos nos conhecer melhor, trabalhando as nossas emoções. 

Por que trabalhar as emoções?  
Trabalhar as emoções desde cedo é fundamental. É o reconhecimento das emoções que irá nos auxiliar a 
compreendê-las, lidar melhor com as situações e o com aquilo que sentimos, solucionar conflitos com mais 
facilidade e com menos sofrimento. É o início do processo de inteligência emocional, que favorece também 
o aprendizado. Reconhecer as emoções é importante também por proporcionar o desenvolvimento da 
“empatia” nas crianças, que é, em linhas gerais, a capacidade de compreender e se colocar no lugar do 
outro. Quando a criança aprende a nomear e a reconhecer as emoções, sabe identifica-las não somente 
em si, mas também nos outros. Este é o primeiro passo então para desenvolver as habilidades emocionais 
e a empatia. Os desenhos abaixo indicam as expressões relacionadas a emoções que sentimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Agora, que vocês já conhecem as expressões que usamos para demonstrar nossos sentimentos, o adulto 
deve conversar sobre um desses sentimentos, iniciando a conversa perguntando a criança como ela está se 
sentindo hoje? 
Responsável tire uma foto ou peça para que a criança faça um breve comentário sobre algo que a deixe 
feliz e envie para a professora. 

CHORO

 

SURPRESA

 

RAIVA

 

TRISTE 

 

DÚVIDA 

 

ALEGRIA

 

MEDO 

 

SORRINDO 

 



 

Brincar livremente: usando o que tiver em casa como: caixas, tampinhas, usar a imaginação. 

 
 

2ª SEMANA 
 

SEGUNDA – FEIRA 

22/06 
TERÇA- FEIRA 

23/06 
QUARTA- FEIRA 

24/06 
QUINTA- FEIRA 

25/06 
SEXTA- FEIRA 

26/06 
Momento da história 

Livro “ Cores” de Ruth 
Rocha 

Leitura da lista de  dos 
nomes dos colegas da 

pasta 

Momento da história 
livro: As bonecas da 

Vó Maria ver 
orientações 

Momento da história: 
sugestão: Bichodário 

Leitura das parlendas 
da pasta   

Agora vamos ouvir a 
música: Mistura de 

cores. 

Que tal uma pescaria 
de tampinhas? Ver 

orientações 
 

Agora vamos 
conversar sobre a 

história lida 

Vamos brincar de: 
Corra para a figura. 

Ver orientações 

Trabalhando nossas 
emoções. 
Carimbos 

divertidos. Ver 
orientações 

 

Que tal brincarmos de 
Elefante colorido 
 Ver Orientações 

Reconto de uma 
história 

Para finalizar vamos 
ouvir a música: 

Palco de 
brinquedos. Ver 

orientações 

Agora faça o desenho 
da brincadeira em seu 

caderno 

 
Brincar livremente 

 

Segunda-feira 
 

Vamos iniciar o nosso dia com o Momento da história. 

Livro: Cores. O professor irá disponibilizar no grupo.  
Agora vamos ouvir a música, que a professora disponibilizará no grupo. 
 

Misturando as cores. Segue a letra abaixo: 
 
O amarelo com vermelho dá laranja 
O amarelo com vermelho dá laranja 

Misturando dá pra ver 
Uma cor aparecer 

O amarelo com vermelho dá laranja 
 

Misturando dá pra ver 
Uma cor aparecer 

                                                              
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá 
                                                              
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá 

 

O azul com amarelo dá verde 
O azul com amarelo dá verde 
Misturando dá pra ver  
Uma cor aparecer 
O azul com amarelo dá verde 

 
Misturando dá pra ver 

Uma cor aparecer 
                                                              
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá 
                                                              
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá 

 

O azul com vermelho dá roxo 
O azul com vermelho dá roxo 

Misturando dá pra ver 
Uma cor aparecer 

O azul com vermelho dá roxo 
 

Misturando dá pra ver 
Uma cor aparecer 

                                                              
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá 
                                                              
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá 

 

 

Agora que já conhecemos as misturas de cores que tal brincarmos hoje de: Elefante colorido 

Convidar a criança a participar da brincadeira, conversando inicialmente sobre as cores, onde estão vendo 

as cores no ambiente. Após começar a brincadeira dizendo: - Elefante colorido!!!! 

Crianças perguntam: Que cor?  - O adulto responde: falando a cor, por exemplo: Azul.  Nesse momento a 
criança deve procurar um objeto que tenha a cor falada pelo adulto, no caso o azul e por a mão.  Repetir a 
brincadeira mudando a cor a ser procurada. 

 

 



Terça- feira 
Vamos iniciar o nosso dia com a Leitura da lista de dos nomes dos colegas da pasta. 

 

A Brincadeira de hoje é “Pescaria de tampinhas”. 
 

Então, vamos precisar para essa atividade: 
1 recipiente com água, 
1 recipiente vazio, 
2 palitos de picolé, 
10 Tampinhas plásticas (ou a quantidade que tiver). 

 

Nessa brincadeira vocês irão colocar um recipiente com água e dentro várias tampinhas e a criança 
receberá dois palitos de picolé, pois  ela terá que pegar as tampinhas somente com o palito sem usar as 
mãos e colocá-las no outro recipiente vazio. Após pescar todas as tampinhas convide-a contar quantas 
tampinhas pescou. 
Sugestões: 
- Se as tampinhas forem coloridas; podem pedir para as crianças separá-las por cor e contar quantas tem 
em cada cor. 
Observação: Iniciar o jogo com poucas tampinhas para que a criança não se canse e desista da brincadeira. 

 

Momento da história - Reconto de uma história. 
 

Quarta-feira 
 

Vamos iniciar o nosso dia com o Momento da história livro. 

Livro: As bonecas da Vó Maria. O professor irá disponibilizar no grupo. 
Primeiramente as crianças irão ouvir a história “ As bonecas da Vó Maria” , após a leitura o adulto pode 
interagir com a criança questionando: 
O que vocês acharam da história? 
Como eram as bonecas que a Vó Maria fazia? 
Será que as bonecas de hoje são iguais as da Vó Maria? 
Após ouvir a música “Palco de brinquedos” do mundo bita e perguntar para as crianças: 
Vocês gostaram dessa música? 
Sobre o que fala essa música? 
O que será que essa música tem de parecido com a história? 
Sugestão: Convidar a criança á construir um brinquedo com materiais reciclado ou fazer uma brincadeira 
antiga com a família. Para finalizar não se esqueçam de registrar essa atividade com uma foto, vídeo ou 
comentário no grupo.  
Obs: o professor irá sugerir alguns brinquedos que possam ser construído com as crianças. 

 

Quinta-feira 
 

Vamos iniciar o nosso dia com o Momento da história. 

Livro: Bichodário. O professor irá disponibilizar no grupo.  
 

A Brincadeira hoje é Corra para as figuras    

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

retângulo. Ao comando do adulto dizendo: “Corra para o triângulo”, a criança deve correr para entrar na 

figura dita pelo adulto. 



MODELO DA CONSIGNA PARA ESCREVER NO CADERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexta-feira 
 

Vamos iniciar o nosso dia com a leitura das parlendas da pasta.   

 
Trabalhando nossas emoções - Carimbos divertidos 

 

Agora, que vocês já conhecem as expressões que usamos para demonstrar nossos sentimentos, vamos 
criar os nossos carimbos para desenhar esses rostinhos em nosso caderno ou folha de sulfite. 
 

Então mãos a obra: 
Vamos precisar de: tinta guache de qualquer cor, caderno ou folha de sulfite, canetinha, lápis de cor ou giz 
de cera e tampinha de garrafa pet. 
 

Como fazer os carimbos divertidos 
Apresente para criança, todos os materiais que serão usados para fazer os carimbos; peça para criança 

escolher uma tampinha e depois molhar a borda da tampinha na tinta guache e carimbar na folha usando a 

borda para ficar o carimbo com o formato de um círculo. Agora deixe secar e depois de seco faça com o 

canetão o modelo dos rostinhos com as expressões: alegres, tristes , sorrindo, chorando.   Agora estão 

prontos seus carimbos, pinte com lápis de cor ou giz de cera para finalizar. 

 

MODELO DO CARIMBO NO PAPEL 

 

 

 

 

 

Desafio do dia: Quem será que fará os carimbos mais divertidos? Poste no grupo. 

 
Brincar livremente 
 
 

NOME ________________________ DATA  25 /6 /2020. 

DESENHO DA BRINCADEIRA CORRA PARA A FIGURA. 

SOMENTE CARIMBAR A 

BORDA DA TAMPA 


