Planos de aula semanal de 25 /05 a 29 /05 – ProfªElisabete – Berçário

RECADO IMPORTANTE
Senhores pais ou responsáveis conforme comunicado a semana passada as atividades serão
postadas de quinze em quinze dias para terem mais tempo em realizá-las com sua filha ou
filho. Continuaremos estabelecendo o vínculo entre professora e família sempre que
precisarem, então quando realizarem as atividades peço que continuem me enviando as
fotos e os vídeo no qual registro na planilha de cada criança se realizou ou não as atividades.
Fiquem bem e boa semana. Qualquer dúvida estou à disposição Prof.ª Elisabete.

Segunda-feira,
25/05/2020

- Com uma caixa de ovos (vazia) construir um navio para puxar. Ponha um
barbante em uma das extremidades para a criança puxar.
- Fazer uma cabana com lençol ou coberta, deixar a criança brincar nesse
espaço com seus brinquedos preferidos.
- Estimular a criança a ajudar a guardar os brinquedos

Terça-feira,
26/05/2020

- Rolo de papel higiênico ou toalha de toalha (vazio) desenhar com
canetinha um rostinho no rolo. Brincar explorando com a criança o
rostinho desenhado no rolo.
- Escova de cerdas mole como a de cabelo, fazer massagem na sola dos
pés e na palma das mãos.
- Fixar fita (o tipo de fita que tiver em casa) em uma superfície como na
parede, chão ou aonde achar melhor e a criança tenta desgrudá-la,
puxando-a.

- Brincar de encaixe com uma caixa de sapato ou outra de tamanho
pequeno, fazer na tampa cortes para que passe pedaços de papelão no
formato de quadrado ou retângulo nos cortes.
Quarta-feira,
27/05/2020

- Cantar músicas batendo as mãos e os pés estimulando para que a criança
faça também.
- Garrafas pet vazias de vários tamanhos deixar a criança explorar,
rolando, batendo as mesmas.

- Utilizar várias caixas ou potes para criança empilhar e derrubar.
- Fixar um rolo de papel semelhante à figura abaixo para criança colocar
objetos dentro, pode ser oferecido objetos maiores que não entrem para
ver a reação da criança.
Quinta-feira,
28/05/202

- Caixa de papelão grande para colocar a criança dentro e brincar com
bolas.

- Espelho Diferente: Folha ou pedaço de papel alumínio colocar no chão
ou fixado na parede para criança olhar seu reflexo.
Sexta-feira,
29/05/2020

-Brincar de imitar sons de animais.
- Caixa de papelão média ou grande, amarrar rolinhos de papel higiênico
ou de toalha de papel ou pode ser copos descartáveis para criança entrar
na caixa sentindo os objetos amarrados.

