PLANEJAMENTO MATERNAL I – DE 25 A 29/05 – PROFª NÁDIA
RECADO IMPORTANTE:


Separe um tempo da sua rotina para a realização das atividades propostas; DESTA VEZ
TEREMOS 15 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES. PARA QUEM NÃO ENVIOU AS
ATIVIDADES ANTERIORES PODEM IR REALIZANDO-AS E ENCAMINHANDO NO WHATS DA
PROFESSORA.



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



Tire uma foto de cada atividade e nos envie via whatsapp para registrarmos na planilha de seu
filho.

SEGUNDA-FEIRA, 25/05/2020
1- Ler para a criança:

“EU SOU O QUADRADO,
BONITO DEMAIS,
TENHO QUATRO LADOS
QUE SÃO TODOS IGUAIS.”
2- Apresente a forma do quadrado para a criança por meio de um desenho em uma folha.

Pedir para a criança passar o dedo por cima de seu contorno e depois com a massinha
fazer quatro cobrinhas e cobrir o risco.

3 - Caso não tenha a massinha para fazer a atividade, vamos sugerir uma receita de

massinha caseira:






1 copo de farinha trigo
1 colher de sal
Meio copo de água
1 colher de azeite
Um pouco de vinagre

Para dar cor, pode colocar um pouco de tinta de tecido ou suco.

4 - Brincar livremente com a massinha (pode oferecer alguns brinquedos, para a
brincadeira ficar mais divertida). OBS: Guardar a massinha na geladeira para as próximas
atividades.

TERÇA- FEIRA, 26/05/2020
1- Ler a história “O quadradinho” ou acessar o link:
https://www.youtube.com/watch?v=Jo-PH6MR0eI

2- Oferecer para a criança, quatro objetos com mesmo tamanho para formar o quadrado
(primeiro mostre como se faz, depois deixe a criança fazer sozinha). Sugestões de
objetos: palitos de picolé, palitos de dente, palitos de fósforos, pauzinhos de árvores,
canudinhos, tiras de papel, cotonetes, entre outros.

3- Com quatro garrafas pet cheias de água ou colocar pedrinhas, fazer um quadrado e
contornar com um barbante (cordinha ou linha o que tiver em casa), para a criança
visualizar a forma: brincar dentro, andar em volta e depois correr em volta, entrar e sair
(dentro e fora).

QUARTA-FEIRA, 27/05/2020
1- Colocar a massinha em uma sacola plástica e realizar as seguintes atividades:






Caminhar descalço em cima da massinha,
Bater com as mãos abertas (com a palma e mãos viradas)
Dar soquinhos (com uma mão, depois a outra e por fim com as duas mãos juntas),
Bater com os dedos
Depois, tirar a massinha da sacola plástica, bater com as mãos abertas e fechadas,
com o cotovelo, e amassar.

2- Fazer um quadrado com a massinha, depois juntar a massinha, espetar com palitos ou
varetas e depois colocar macarrão pene.

3- Brincar livremente com a massinha (oferecer brinquedos, para despertar a imaginação
da criança e tornar essa experiência ainda mais divertida).

QUINTA-FEIRA, 28/05/2020
1- Ler para a criança o verso do quadrado:
“EU SOU O QUADRADO,
BONITO DEMAIS,
TENHO QUATRO LADOS
QUE SÃO TODOS IGUAIS.”

2- Desenhar o contorno do quadrado em uma folha (colocar a data) e por tampinhas,
macarrão pene ou grãos disponíveis em cima das quatro linhas.

3- Com tinta, usar o dedo e colorir o quadrado conforme foto (a intenção é que a criança
pinte com o dedo fazendo pontinhos)

SEXTA-FEIRA 29/05/2020
1- Sugestão: “Assistir um desenho da preferência da criança e de lanche servir uma
bolacha salgada ou doce que tenha a forma de quadrado, ou fazer um sanduíche e
cortar o pão nesse formato, ou poderá cortar alguma fruta em quadradinhos (pode
usar o que tem em casa)”.

2- Com quatro cadeiras e um cobertor, fazer uma cabana e contar uma história para a
criança, de um livro ou oralmente alguma que os pais conheçam. Depois deixar a
criança contar uma história para você.
3- Brincar livremente com os brinquedos que tem em casa embaixo da cabana (seria
legar, mostrar que o teto da cabana tem o formato do quadrado).
BONS ESTUDOS E A PROFª ESTÁ COM MUITAS SAUDADES.
LEMBREM-SE SEMPRE DE LAVAR AS MÃOS VÁRIAS VEZES POR DIA, NÃO SAIR DE
CASA E CASO PRECISE USAR A MÁSCARA.
BEIJINHOS E SE CUIDEM.

