ATIVIDADES PARA O MATERNAL
AULAS DE ROTINA E ESTIMULAÇÃO PROFESSORA ROSEMAR

Segunda-feira, 22/06/2020.

BAÚ DA FANTASIA: nesta atividade a criança poderá manusear e explorar diferente
objetos, roupas, acessórios, sentindo a textura, cores, formas e tamanhos.
Material: uma caixa grande e dentro dela os pais deverão colocar roupas infantis e
adultas, chapéus, lenços, gravatas, sapatos, perucas, óculos, bonés, colares, pulseiras,
bolsas, o que tiver em casa para que a criança brinque de se fantasiar com muita diversão
e alegria.

Terça-feira,23/06/2020.

Pintando o sete com elementos da natureza TERRA E ÁGUA, nesta atividade os pais
deverão fazer uma mistura utilizando terra e água para a criança utilizar como tinta,
pintando em uma folha com auxílio de um pincel.

Quarta-feira, 24/06/2020.

Neste período de pandemia vamos elaborar uma das festas mais tradicionais que é a
FESTA DE SÃO JOÃO em nossa própria casa, vista de seu filho(a) com roupas caipiras,
faça comidas típicas como pipoca, pinhão e decore sua casa com bandeiras se assim
desejar, use sua criatividade.

https://youtu.be/qyjt8MwTog4
NOITE DE SÃO JOÃO

LETRA
Põe gengibre no quentão
Hoje é noite de São João
Bota fogo na fogueira
Todo povo vem dançar
Lá do céu vem descendo o sereno devagar
Traz sua bênção para nos abençoar
Traz a boa: nossa chuva já vem já

Tem Maria, tem João Tem quadrilha, tem baião
Tem o pai bravo da noiva e tem o noivo fujão
Tem canjica, tem quentão
Tem bandeira, tem balão
Tem amor e tem fogueira dentro do meu coração
Lá do céu vem descendo o sereno devagar e as estrelas que reluzem seu olhar faz o verde
do amor desabrochar
REFRÃO

Quinta-feira, 25/06/2020.

Na atividade de hoje seu filho(a) deverá assistir o filme JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO.

https://youtu.be/vSURhTku0D4

Sexta-feira, 26/06/2020.

Relembre com seu filho(a) a história JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO depois plante grãos de
feijão em um pote ou copo descartável colocando algodão no fundo do pote e ai os feijões,
molhe e guarde, leve todos os dias seu filho observar o crescimento dos feijões.

