EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MICHELLI ATIVIDADES DO DIA 08 A 19 DE JUNHO
TEMA: BRINCANDO EM CASA
OBJETIVO: Estimular a criatividade e a imaginação, desenvolver agilidade, condicionamento físico,
coordenação motora, atenção, concentração e expressão corporal.

PRIMEIRA ATIVIDADE
Pega Batatas
Pegue bolas ou amasse diversas folhas de papel e as distribua por todos os lados. Dividam-se em
dois grupos, para poder ajudar a criança, convide todos que estão em casa para brincar, e, dê um
cesto para cada equipe. Ao sinal, elas devem recolher as “batatas” e colocá-las no seu respectivo
cesto. A equipe que apanhar o maior número de batatas é a vencedora.
SEGUNDA ATIVIDADE
Corre-cutia
Número de participantes: a partir de 4, chame todos da família que estiverem e casa. Os
participantes devem sentar em uma roda e um participante fica de pé, com um lenço na mão.
Enquanto todos cantam a canção “Corre cutia na casa da tia”, o participante dá voltas por trás dos
que estão sentados. No fim da música, ele coloca o lencinho atrás de alguém, que deve sair
correndo atrás do primeiro. Ou o pegador pega o fugitivo ou o fugitivo se senta no lugar dele, o que
vai transformar o pegador no próximo a dar voltas com o lencinho.

TERCEIRA ATIVIDADE
Contar histórias com desenho
Sabe qual outra coisa é fundamental desenvolver nessa fase? A linguagem! Quanto mais a gente
conversa com a criança, mais ela amplia seu repertório e consegue estabelecer conexão entre as
coisas e os seus significados. Tem várias maneiras de desenvolver a linguagem. Uma delas é
através da contação de histórias, que fica ainda mais divertida quando a gente inventa jeitos
diferentes de fazer isso. Para dar uma ideia a vocês vou deixar o link de um vídeo que mostra uma
forma diferente e divertida de contar história https://youtu.be/5AKflfT-jbg mas além desse vocês
podem criar o seu jeito diferente de contar histórias, pode ser com fotografias de algum passeio
feito em família ou pode usar alguns objetos e mostrar para a criança e ajudá-la a inventar uma
história. Usem a imaginação e sejam criativos.

