
Rotina de estudos Maternal  

Segunda- feira
23/03

Quarta-feira
25/03

Sexta-feira
27/03

Segunda- feira
30/03

Quarta- feira
01/04

Conteúdo: As cores

Música: Música meu pintinho 
amarelinho.
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch
?v=59GM_xjPhco

Aplicação:  Converse com a 
criança sobre a cor do pintinho, 
ressaltando que em casa também 
existem objetos da mesma cor. 
Relembre com a criança 
elementos da natureza na cor 
amarela (flores, o Sol, frutas, 
animais etc) e questione sobre 
como seriam as coisas e a vida 
caso essa cor não existisse.

Brincadeira:
Mímica - Em um lugar confortável 
sugerir a criança que imite um 
animal (exemplo: gato, cachorro, 
pato).  Usando sons e 
movimentos com o corpo.

Conteúdo: Vogal A, a

Música:  Bento e Totó - Voa, 
Abelhinha
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=fMM1jcxeDS4

Aplicação: Relembre com a 
criança as cores da abelha,
observando que tanto a palavra 
“amarelo”, quanto a palavra 
“abelha” começam com a letra 
A. Comente com a criança que o 
nome de outras cores e animais 
também começam com a vogal 
(azul, águia, arara etc.).

Brincadeira:
Estátua - Coloque uma música e 
deixe a criança dançar 
livremente e quando a música 
parar, ela deve ficar em posição 
de estátua, sem se mexer. 

Conteúdo: O som dos animais

Contação de história: O patinho feio

Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=GLi
pJQls0WE

Aplicação: Assista o vídeo que conta a 
historinha do patinho feio com a criança. 
Em seguida, relembre juntamente com 
ela a cor do patinho, as diferenças entre 
ele e seus irmãos, quantos irmãos ele 
tinha, como se sentia no começo da 
história e como se sentiu ao descobrir 
que era um cisne. Pergunte a criança se 
ela conhece o som que o pato faz e peça 
para que o reproduza.

Música: O sítio do seu Lobato
Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=3r
4cadv1Cmw&list=PLD59BzuAvwtkmW-
4rMDiY3B8L-fmncVZi>

Conteúdo: Forma geométrica 
círculo

Música: Bob, o trem –
Aventura com as formas
Disponível em:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=IdIGddBixtg

Aplicação: Converse com a 
criança sobre as formas 
geométricas encontradas no 
vídeo, questione a criança 
sobre as cores de cada uma e 
peça para a criança pegar 
objetos próximos que tenham 
o formato de círculo.

Brincadeira:
O mestre mandou - O adulto 
será o mestre e orientará que  
a criança faça o que o mestre 
mandar: 
O mestre mandou  caminhar 
na ponta dos pés, pular, bater 
palmas etc.

Contação de história:  Os três 
porquinhos

Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=
ZiQxjsEyPtQ

Aplicação: Após assistir ao vídeo com 
a história dos três porquinhos, 
recorde com a criança o nome dos 
personagens da história, quantas 
casas e de que material cada uma foi 
construída e com qual das casas mais 
se parece o lugar onde a criança 
mora.

https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco
https://www.youtube.com/watch?v=fMM1jcxeDS4
https://www.youtube.com/watch?v=GLipJQls0WE
https://www.youtube.com/watch?v=IdIGddBixtg
https://www.youtube.com/watch?v=ZiQxjsEyPtQ

