Atividade 1
Turma: Maternal I, Maternal II A e B.
Professoras: Diziane, Sandra e Marluce. (Mat.I)
Tânia e Simone (Mat. II A)
Cristina e Adelita (Mat.II B)
Título da proposta: Recorte e colagem, Dia das Mães.
Objetivos:




Desenvolver as habilidades manuais: cortar, rasgar, desenhar, pintar.
Manuseio de revistas e panfletos,
Ampliar gradativamente sua comunicação demonstrando suas preferências e
opiniões.

Descrição da atividade proposta: Pesquisar em revistas e panfletos, os presentes
que a criança gostaria de dar para sua mãe, no “Dia das Mães”, rasgar ou recortar as
figuras e colar na folha disponibilizada pela professora. Se for difícil encontrar a revista
ou panfleto, peça a criança que desenhe e pinte os presentes.
Materiais: revista velha e ou panfletos, giz de cera e cola.

Vídeo: Mamãe Maravilha – Zoorquestra - Dia das Mães - Homenagem.
Disponível em: https://youtu.be/pryfEIVt9kU
Devolutiva da atividade para a escola: A devolutiva da proposta deverá ser um
pequeno vídeo, ou uma foto enviada pelo WhatsApp da sala.

Atividade 2
Turma: Maternal I, Maternal II A e B.
Professoras: Diziane, Sandra e Marluce.( Mat. I)
Tânia e Simone. (Mat.2A)
Cristina e Adelita.(Mat.2B)
Título da proposta: Reconhecimento da palavra Mamãe.
Objetivos:




Perceber a direção da leitura e escrita (da esquerda para a direita e de cima para
baixo), observando o comportamento do adulto,
Coordenar as habilidades manuais com o uso de tintas, giz de cera, lápis de cor,
Despertar a criatividade e desenvolver a coordenação motora fina.

Descrição da atividade proposta: peça para a criança passar o dedinho por cima das letras
da palavra Mamãe (da esquerda para a direita) e vá nomeando cada uma.
Ao terminar de fazer a cola colorida coloque um pouco na primeira letra e incentive a criança
a cobrir passando o dedo por cima da cola. Faça dessa forma a palavra Mamãe toda. Sempre
nomeando as letrinhas, pedindo para a criança repetir.
Após o término, peça para a criança copiar e falar qual é a primeira letra da palavra Mamãe.

Material: Cola colorida, giz de cera.

Preparo: Fazer a cola colorida como sugerido pela professora.

Devolutiva da atividade para escola: A devolutiva da proposta deverá ser um pequeno
vídeo, ou uma foto enviada pelo WhatsApp da sala.

Atividade 3
Turma: Maternal I, Maternal II A e B.
Professoras: Diziane, Sandra e Marluce. (Mat.I)
Tânia e Simone (Mat. II A)
Cristina e Adelita (Mat.II B)
Título da proposta: Recorte e colagem, Dia das Mães.
Objetivos:




Desenvolver as habilidades manuais: cortar, rasgar, desenhar, pintar.
Manuseio de revistas e panfletos,
Ampliar gradativamente sua comunicação demonstrando suas preferências e
opiniões.

Descrição da atividade proposta: Pesquisar em revistas e panfletos, os presentes
que a criança gostaria de dar para sua mãe, no “Dia das Mães”, rasgar ou recortar as
figuras (com ajuda de um adulto) e colar na folha disponibilizada pela professora. Se
for difícil encontrar a revista ou panfleto, peça a criança que desenhe e pinte os
presentes.
Materiais: revista velha e ou panfletos, giz de cera e cola.

Vídeo: Mamãe Maravilha – Zoorquestra - Dia das Mães - Homenagem.
Disponível em: https://youtu.be/pryfEIVt9kU
Devolutiva da atividade para a escola: A devolutiva da proposta deverá ser um
pequeno vídeo, ou uma foto enviada para o WhatsApp da sal

