CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTRELINHA AZUL
Água Doce – Santa Catarina
MATERNAL – PROFESSORA : Gládis Miranda Cavichioli Menegat
ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS
PERÍODO: 20/07 a 03.08.2020

1ª BRINCADEIRA COM LANTERNA: incentiva os diferentes movimentos corporais:
agachar, engatinhar, arrastar, pular e até correr (movimentação ampla e locomoção), podem ser
explorados conceitos como no alto, embaixo, lados e outros.
SUGESTÃO:
* Use uma lanterna e um ambiente um pouco escuro: apresente para a criança, demonstre sua
iluminação. Projete os feixes de luz no chão de maneira que a criança consiga “pegá-lo” e,
depois, aumente os desafios projetando as luzes na parte baixa das paredes, possibilitando a
realização dos diferentes movimentos corporais e explore os conceitos “no alto”, “embaixo”,
“lados” entre outros.

2ª RESGATANDO AS CANTIGAS: explora as formas geométricas, desenvolve a consciência
corporal, amplia o repertório musical, aprimora a coordenação motora, bem como promove a
integração e estimula a memória musical.
SUGESTÃO: “O Trem Maluco” assistir, cantar e dançar, acompanhando juntos o andamento da
música e o ritmo com a criança.
https://www.youtube.com/watch?v=r9DUytNMROA

3ª JOGO DA MEMÓRIA COM MEIAS: estimula a concentração, a memória e o raciocínio
lógico.
SUGESTÃO:
Espalhe no chão ou na mesa diferentes pares de meias.
O desafio é estimular a criança a encontrar o par da meia a partir das cores, estampas e padrões.
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4ª HISTÓRIA “O Beija Flor e a Floresta”: contribui para o desenvolvimento da fala, do
pensamento, da socialização e das emoções.
SUGESTÃO: assistir a história e comentar com a criança sobre as espécies dos animais, as
características de cada um e principalmente a importância do trabalho em grupo para resolver os
desafios, no caso da história à preservação da natureza.
https://www.youtube.com/watch?v=DGtd9bXzntI

5ª “Brincando Com Latas”: auxilia na capacidade de concentração e principalmente aprimora a
coordenação motora fina.
SUGESTÃO:
* Usar latas vazias de nescau ou leite em pó.
* Furar as tampas ou fazer pequenas aberturas que facilitam o encaixe (5 a 6 furos por tampa).
* Encaixar nos furos feitos nas tampas cabos de colheres, canudos ou palitos.

