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Atividades para o período de 30 de março a 03 de ABRIL de 2020
2ª feira
Leitura de um livro em família.
Sugestão de leitura: O homem
que amava caixa.

Link para acessar o livro
sugerido:
encurtador.com.br/vBORS

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Roda de conversa: Contar para
a criança a história do seu
nome.

Brincadeiras com materiais não
- estruturado (caixa de papelão
DE DIVERSOS TAMANHOS E
FORMATOS, garrafa pet,
rolinho de papel higiênico,
potes diversos, tampas de
tamanhos diferentes, tocos de
madeira entre outros materiais
que vocês tenham em casa e dê
à criança possibilidades de
montar, empilhar, rolar e usar
sua criatividade na brincadeira.

Receita: Tinta caseira
Ingredientes
1 xícara de sal
1 xícara de farinha de trigo
1 xícara de água
Corante de alimento da cor
que preferir
Modo de fazer
Misture todos os ingredientes
num recipiente e pronto!!!
Agora é só usar sua imaginação
e criatividade.

Fazer uma atividade física:
Brincadeira: Cauda do Dragão
Material necessário
Nenhum.
Desenvolvimento
Todos os participantes ficam
em pé, em uma fila indiana com
as mãos na cintura um do
outro, formando um dragão. O
primeiro integrante da fila,
representando a cabeça do
dragão, terá como objetivo
pegar o último da fila, que
representará a cauda. Ao sinal
do educador, o "dragão"
passará a se movimentar,
correndo moderadamente, sob
o comando da cabeça que
tentará pegar a cauda. Esta, por
sua vez, fará movimentos no
sentido de evitar que isso
aconteça. A brincadeira
continuará enquanto durar o
interesse das crianças.

Quem escolheu o nome da
criança?
Qual o significado do seu
nome?

Lembre-se de fazer foto ou
vídeo para registrar esse
momento.

Lembre-se de fazer foto ou
vídeo para registrar esse
momento.
Conversar sobre a parte da
história que vocês mais
gostaram e porque gostaram?

Escrever o nome (da criança)
com letras móveis, deixar que a
criança escreva o nome, o

Depois de explorar os materiais
não estruturado, construa, com
ajuda do adulto, um brinquedo,

Usando a tinta que você fez
com seu filho (a), faça agora
uma pintura no suporte que

Sessão Pipoca

O que mais seria possível fazer
com caixas? E você já fez
alguma construção com caixas?

adulto nesse momento pode
auxiliá-la.
Como fazer: escrever o nome
da criança numa folha de
sulfite, ou em um papel que
esteja em casa, com letras de
forma e recortá-las, após
recortar ajudar a criança a
montar seu nome. Em seguida,
fazer a leitura do nome com a
criança.

uma escultura ou que for da
preferência e escolha da
criança.
Lembre-se de fazer foto ou
vídeo para registrar esse
momento.

estiver disponível em casa,
sulfite, cartolina, papelão etc.
Se não tiver pincel em casa,
pode substituir por gravetos,
galhos de árvore ou outro
material que preferir e que
estiver em casa.
Use a sua criatividade!

A famosa invasão dos
ursos na Sicília
https://vimeo.com/117697117

Assista esse espetáculo e
divirtam muito nesse
momento!!!!

Lembre-se de fotografar a
pintura criada por vocês!

OBSERVAÇÃO: PEDIMOS QUE REGISTREM ESSES MOMENTOS COM FOTOS, VÍDEOS OU NAS FOLHAS SUGERIDAS NAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES
DIARIAMENTE!OS.
REGISTROS DAS PROPOSTAS ( FOTO, VÍDEO, PINTURA, DESENHO) DEVEM FICAR GUARDADOS EM CASA!

