
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | MATERNAL 

 

Prof. Vanessa - Maternal A 

Prof. Luciana – Maternal B 

Sr. Pais e responsáveis o Colégio São Francisco de Assis se 

preocupa com a educação de todos os nossos alunos e 

principalmente neste período de paralisação das aulas. Nos 

professoras do maternal elaboramos um cronograma de ati-

vidades para que você querido aluno/a continue estudando 

em casa. 

 



 

DATA: 30 DE MARÇO   

Linguagem  

Vamos brincar de “Seu mestre “ 

Faça uma roda com a sua família e a mamãe ou o papai será o 

mestre. O mestre irá solicitar que um de cada vez imite um ani-

mal ou algo que pula ( exemplo: pipoca, canguru, mola, bola... 

use a sua criatividade). Ao final desta brincadeira todos irão pu-

lar ao som da música: “Pula Pipoquinha”. 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw  

https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw


 

ATIVIDADE PARA COLORIR 

 

        OBS: Caso não consiga imprimir, papai e mamãe irão desenhar uma panela e 

ajudarão a fazer as bolinhas com papel picado para fazer as pipoquinhas e colar na 

panela. 



 

DATA: 31 DE MARÇO 

Investigação e descoberta 

CORES E SABORES  

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=ZL9pTiY1RPg 

Iniciaremos a nossa atividade assistindo ao vídeo da música “O 

patinho colorido”, e junto com a família a criança irá colorir os 4 

patinhos (amarelo, azul, vermelho e verde). 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZL9pTiY1RPg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ao final da pintura cada um será uma cor do patinho e seguran-

do o patinho que foi colorido por todos da família irão dançar ca-

da um quando for a sua cor. 

 



 

Culinária do Patinho – Gelatina colorida 

1 cx gelatina amarela 

1 cx gelatina azul 

1 cx gelatina vermelha  

1 cx gelatina verde 

2 cx de creme de leite  

1 cx de leite condensado 

1 envelope de gelatina em pó sem sabor (incolor) 

MODO DE PREPARO 

1. Prepare as gelatinas com sabor conforme explicado na embalagem, 

porém utilizando metade da água indicada (só 250 ml. Ferve 150 

ml para misturar o pó e depois acrescenta mais 100 ml, fria, para 

cada uma). 

2. Deixe na geladeira até endurecerem (duas horas). 

3. No liquidificador bata o creme de leite junto com o leite condensa-

do e a gelatina sem sabor hidratada como indica a embalagem 

(com 5 colheres de água e leva ao microondas por 15 segundos). 

Reserve. 

4. Com uma faca corte as gelatinas em quadradinhos para formar 

cubos e coloque-as em uma vasilha. Despeje por cima o creme do 

liquidificador e misture devagar. 

5. Despeje tudo em uma forma onde irá servir ou para desenformar, 

em forma de pudim com buraco no meio ou de pão, molhada com 

água. 

6. Leve à geladeira por duas horas, pelo menos. Desenforme e sirva. 

7. Se preferir coloque em uma travessa e sirva sem desenformar 

 

Agora é saborear com a família. 



 

DATA: 01 DE ABRIL 

Natureza e cultura  

Para esta atividade você vai precisar de: 

 Garrafa plástica  

 Grãos de feijão  

 Fita adesiva 

Colocar os grãos de feijão dentro da garrafa, fechar bem a tam-

pa com fita para não abrir. Caso tenha adesivos e fitas coloridas 

você poderá enfeitar o seu chocalho. 

Pronto, agora você já tem um chocalho para acompanhar a mú-

sica. Ao som da música: “Curumim  ei ei ” - Eliana  balance o seu 

chocalho no ritmo da música. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=sTo1DD0DpmQ 

https://www.youtube.com/watch?v=sTo1DD0DpmQ


 

ATIVIDADE PARA COLORIR 

 

 



 

DATA: 02 DE ABRIL  

Linguagem  

Para esta atividade iremos utilizar o que temos em casa para 

fazer o nosso balão. Segue algumas sugestões, mas você pode 

usar a sua imaginação e criatividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=EXnI1YOegdY 

https://www.youtube.com/watch?v=vOSTcQkVem8  

https://www.youtube.com/watch?v=2p0NgtZCakg 

Este será o seu balão super fantástico, onde você e toda a sua 

família irão voar alegremente ao som da música do Balão Mági-

co. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Pia8EBfzhF8 

https://www.youtube.com/watch?v=EXnI1YOegdY
https://www.youtube.com/watch?v=vOSTcQkVem8
https://www.youtube.com/watch?v=2p0NgtZCakg


 

ATIVIDADE PARA COLORIR 

 

 

Caso não tenha como imprimir o desenho, fazer um balão em 

uma folha e a criança irá colorir livremente. 



 

DATA: 03 DE ABRIL  

Linguagem 

Iremos assistir o vídeo sobre a verdadeira história da páscoa. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ut7vm1zKGtQ 

Ao final converse com o seu filho/a sobre o vídeo e como é o dia 

da páscoa em casa com a família, tenha este momento de troca 

e explique que o mais importante da páscoa e ter a família unida 

neste dia especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut7vm1zKGtQ


 

ATIVIDADE PARA COLORIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso não tenha como imprimir, fazer o treino motor como o de-

dinho da criança na tela do computador, celular ... 



 

VAMOS PARA A CULINÁRIA 

O coelhinho da páscoa deixou várias cenouras e uma receita 

para fazer um delicioso bolo para saborear junto com a família. 

 



 

A semana chegou ao fim! 

Logo estaremos juntos novamente! 

Beijos com carinho Professoras Vanessa e Luciana.  

 


