Planos de aula semanal de 20/04 a 24/04 – Profª Elisabete - Berçário
- Com uma coberta ou lençol, brincar de fazer cabana, colocando em
cima de cadeiras.
Segunda-feira,
20/04/2020

- Oferecer diferentes tipos de objetos disponíveis, para brincarem, como:
tampas de potes, escova de dente, garrafas pet de diferentes tamanhos,
etc.
- Brincar em frente ao espelho, fazendo caretas, diversos tons de vozes,
etc.

Terça-feira,
21/04/2020

Quarta-feira,
22/04/2020

FERIADO NACIONAL – DIA DE TIRADENTES

- Cantar com a criança, músicas como: “Atirei o pau no gato”, “ A galinha
pintadinha”, ou alguma música que souberem.
- Bacia ou outro recipiente, com peças de montar ou os próprios calçados
das crianças, deixar que manipulem e ir perguntando; O que é? O que
está sentindo quando mexe?
- Brincar de faz de conta com a criança, como de passear no jardim,
cheirar uma flor, imitar os movimentos de uma borboleta, de um pássaro,
rastejar como uma minhoca.

Quinta-feira,
23/04/2020

- Brincar com os brinquedos sonoros ou peças de montar.
- Ler ou contar histórias que tenham em casa.
- Amassar papel fazendo bolas pequenas. Pegar duas caixas de sapatos,
colocando as bolinhas dentro de uma. A criança deverá colocar as
bolinhas dentro da caixa vazia. Repetir o quanto a criança quiser.

Sexta-feira,
24/04/2020

- Abrir uma caixa de papelão dos dois lados, deixando como se fosse um
túnel, para a criança passar. Pendurar na caixa tirar de tecido, barbante
ou o que tiver em casa.
- Com uma caixa de papel (sapato ou outro tipo), ou cesto de grampos de
roupa, passar várias vezes, cruzando o elástico, barbante ou o que tiver,
na caixa ou cesto. Colocar vários objetos dentro da caixa, como: creme
dental, peças de montar, bicho de pelúcia ou emborrachados, etc. A
criança irá tentar tirá-los de dentro.

- Brincar com os brinquedos que tem em casa.

OBSERVAÇÕES:
* Procurar chamar a criança sempre pelo nome.
* Oferecer e estimular o consumo de frutas e sopas.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Profª. Elisabete

Boa semana!!!

