PLANEJAMENTO MATERNAL I
RECADO IMPORTANTE.


Separe um tempo da sua rotina para a realização das atividades propostas;



Continuem guardando tampinhas de garrafa PET para as próximas atividades, ROLOS DE
PAPEL HIGIÊNICO OU PAPEL TOALHA, MACARRÃO PENE, LATAS VAZIAS.



Tire uma foto de cada atividade e nos envie via whatsapp para registrarmos na planilha de seu
filho. É IMPORTANTE MANDAR ATÉ DOMINGO DIA 24 DE MAIO DE 2020 Á NOITE.

SEGUNDA-FEIRA 18/05/2020
1- Ler para a criança:
“EU SOU O CÍRCULO,
SOU IGUAL À LUA,
SOU O MAIS BONITO
LÁ DA MINHA RUA.”
2- Separar os objetos da forma circular para apresentar a criança como: tampas,
prato, pote, aparador de chimarrão entre outros e explorar o tamanho dos
objetos.
3- Em uma folha, desenhe um círculo pontilhado (grande), pedir para a criança
passar o dedo sobre o pontilhado e depois segurando a mão com um lápis ou
canetinha, cobrir o traçado.

TERÇA- FEIRA 19/05/2020
1- Ler para a criança. (seria interessante fazer com que ela repita uma vez) Se
possivel, a noite vejam a lua para ver a sua forma e como ela ilumina a rua.

2- No chão desenhar com barbante, linha ou fita um círculo. Peça para a criança
caminhar em cima.
3- Pular dentro e fora do círculo.
4- Colocar brinquedos dentro do círculo e depois brincar livremente fora do
círculo.

QUARTA-FEIRA 20/05/2020
1- Ler a história: “Um redondo pode ser um quadrado?”

2- Usando o desenho feito na segunda-feira, coloque pedrinhas, tampinhas ou
grãos em seu contorno.
3- Com o rolo de papel higiênico ou papel toalha, fazer o carimbo de círculos
com tinta colorida, conforme figura.

QUINTA-FEIRA 21/05/2020
1- Em frente ao espelho, com uma canetinha preta, desenhar círculos (depois
pode deixar livre para desenhar o que quiser. Depois que esles desenharem,
para apagar basta passar um guardanapo ou papel higiênico “seco ou
umedecido com um pouco de alcool”)
2- Com uma tampa ( de pote o panela), vamos brincar de faz- de- conta, pedir
para a criança imitar você:
 Esta tampa vai virar, vai virar um...Chapéu (por na cabeça),
 Esta tampa vai virar, vai virar um...Leque (abanar);
 Esta tampa vai virar, vai virar um...Disco voador (arremessar);

 Esta tampa vai virar, vai virar um...Volante (dirigir)....
 E o que mais eles quiserem.
3- Brincar de esconde-esconde brinquedo. Esconder a tampa em algum lugar
da casa e pedir a criança para procurar, depois ela poderá esconder para o
adulto encontrar.
SEXTA-FEIRA 22/05/2020
1- Assistir a música “A roda do ônibus” e depois dançar com a criança.
(aproveite esse moment e mencione que o volante e a roda do ônibus tem o
formato do círcuo)
https://youtu.be/zGMHQK4CS-g
2- Ofereça um pedaço de tecido, para criança brincar de faz-de conta.
Como sugestão, poderá fazer uma capa para ela imitar um super-herói, ou enrolar
uma boneca como cobertinha, enfim deixe a criança brincar livre
3- Passar cola com o dedo no círculo, depois jogar farinha de fubá. Utilizar o
círculo da segunda-feira.

