
Atividade 22.06 – Mini Maternal 

Eixo e Campo de Experiência: Identidade e autonomia – Escuta, fala, pensamento e imaginação.   
 
Objetivo: Relacionar a casa com moradia, abrigo e proteção, apreciar e acompanhar músicas, 
inteirar-se sobre diferentes ambientes, deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções 
como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e 
atividades de diferentes naturezas. 
 
Didática/Justificativa:  
• A proposta desta atividade será dividida em duas partes. 
• Assista ao vídeo da professora, disponível na plataforma digital do colégio, onde é 

apresentado alguns tipo de moradias e o poema, A casa e seu dono, de Elias José. 
• Converse com a criança sobre o vídeo, peça que ela mostre qual casa parece com a dela. 
• Depois brinquem de “A toca do coelho” , faça uma marcação no chão que representará a 

toca do coelho, pode usar tapetes ou folhas de papel, cada participante escolhe uma “toca” 
se posicionando sobre ela, um adulto fica como o mestre que dará o comando, dizendo “Sai 
da toca coelhinho” , neste momento todos trocam de toca. A cada rodada , retira se uma 
toca e quem ficar fora da toca perde. 

• Brinquem e divirtam-se.  



Inglês - As nossas cidades -  Identidade e autonomia.  
 
Para essa aula precisaremos de um lugar onde a criança tenha acesso ao 
computador ou tablet com internet para acessar ao vídeo da professora no 
calendário. 
Na aula de hoje, vamos rever algumas cores e aprender alguns animais 
novos. O aprendizado bilingui, ajuda no aprendizado dessa nova língua e 
também facilita a comunicação. 
 
green – verde (pronúncia: grim) 
yellow – amarelo (pronúncia: iélou) 
blue – azul (pronúncia: blu) 
monkey – macaco (pronúncia: mankei) 
bee – abelha (pronúncia: bi) 
elephant – elefante (pronúncia: élefant) 
  
Objetivo: Esta atividade tem como objetivo identificar e nomear algumas 
cores e alguns animais. O inglês será absorvido pela criança tão 
naturalmente quanto o português, à partir do momento que são 
incentivadas ao aprendizado bilingue e eles tem um melhor 
desenvolvimento em muitas áreas do conhecimento, como a cognitiva e 
social. 


