CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTRELINHA AZUL
Água Doce – Santa Catarina
MATERNAL – PROFESSORA : Gládis Miranda Cavichioli Menegat

ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS
PERÍODO: 22.06 a 06.07.2020

1ª BRINCADEIRAS – VOU TE PEGAR : Desenvolve a oralidade, a interação, a atenção e
principalmente a coordenação motora ampla.
SUGESTÃO: VOU TE PEGAR – A brincadeira envolve um ou mais adultos e a criança.
* Movimentando-se na mesma velocidade que a criança e alcançando-a quando ela permitir,
toque nela e diga, peguei.
* Após o adulto corre e deixa que a criança o pegue e assim sucessivamente.
2ª MÚSICA DAS PARTES DO CORPO: auxilia no conhecimento dos limites do próprio
corpo.
SUGESTÃO: “Cabeça, ombro, joelho e pé”
Acompanhe o vídeo infantil musical e procure apontar as partes do corpo mencionadas na canção.
https://www.youtube.com/watch?v=8uzL3pFjsiA

3ª BRINCADEIRA DESENHO DO CONTORNO CORPORAL: trabalha a consciência
corporal, interação e localização de outras partes do corpo de maneira lúdica. Também pode-se
trabalhar com as cores de cada peça ou acessório.
SUGESTÃO:
* Use um giz, caneta ou canetão, papel ou papelão, peças de roupas e acessórios infantis
(camisetas, bermudas, meias, chinelos, boné, luvas e outros).
* Deite a criança em cima do papel ou papelão, faça o seu contorno.
* Oriente a criança colocar as peças de roupas e acessórios nos seus locais corretos desenhados
no contorno.

4ª A HISTÓRIA: PINTINHO VOU TE PEGAR - desenvolve a linguagem, o hábito da leitura, o
universo dos significados, a imaginação e as atitudes.
SUGESTÃO: “Pintinho Vou Te Pegar” assista o vídeo e explique a importância da obediência,
dos limites de cada um.
https://www.youtube.com/watch?v=3KgZItKTBkU
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5ª ARRAIÁ DE SÃO JOÃO: a brincadeira desenvolve a coordenação motora, noções de ritmo,
percepção sonora e a tradição da cultura das festas juninas e julinas.
SUGESTÃO:
* Criar passos para dançar e acompanhar o vídeo, pode ser criado um ambiente, se caracterizar de
caipira e preparar algumas comidas típicas das festas de São João.
https://www.youtube.com/watch?v=cI-rFyUCAg8

