Planos de aula de 03/08 a 07/ 08 –Prof.ªElisabete – Berçário
RECADOS IMPORTANTES:
 Lembrando que terão quinze dias para estarem realizando as
atividades com as crianças.
 Separe um tempo da sua rotina para a realização das atividades
propostas.
 Tire uma foto de cada atividade e nos envie via whatsapp para
registrarmos na planilha de seu filho.
 Continuem guardando rolinhos de papel higiênico, de toalha de papel,
latinhas, garrafa pet, embalagens de papel de diversos tipos etc. Esses
materiais serão utilizados nas atividades propostas nos planejamentos.

-Esticar no chão um pedaço de tecido ou lona para criança ficar em cima
experimentando a textura.
Segunda-feira,
03/08/2020

-Com ajuda de um adulto a criança deverá regar uma flor ou plantinha
que tiver em casa.
-Brincar de chutar e agarrar bola.

Terça-feira,
04/08/2020

-Proporcionar a criança peças do vestuário como meias, bonés, chapéus e
outros. Deixar a criança manipular e depois o adulto ir estimulando para
ver o que a criança fará com as peças.
-Imitar o som de automóveis para criança reproduzir.
- Brincar com panelinhas, colherinhas, garfinhos fazendo de conta que
está se alimentando.
-Cortar um pedaço de papelão quadrado tamanho aproximado de uma
folha normal e no meio fazer um círculo para criança espiar pelo buraco.

Quarta-feira,
05/08/2020

-Empilhar latas ou potes e depois derrubá-las. Brincar livremente com as
latas
-Contar histórias infantis que tenham em casa.

-Dar potes ou caixas com tampa para criança abrir e fechar.

Quinta-feira,
06/08/2020

-Caminhar de mãos dadas com adulto: para frente, para trás, de lado.
Para os bebês de colo esticar os bracinhos para frente, para um lado e
outro.
-Cantar e dançar músicas infantis, que conheçam, com a criança. Segue
algumas sugestões:
“Cabeça, ombro, joelho e pé...”
https://youtu.be/vDee2bF8Xls
“Seu Lobato tinha um sítio...”
https://youtu.be/lEmoOncDABY

Sexta-feira,
07/08/2020

-Fixar brinquedos como urso ou bola na parede, um pouco mais do que a
altura da criança ou segurá-los na mão para a criança tentar tocar e pegálos.
-Colocar algumas caixinhas de ovos vazias no chão para criança caminhar
em cima.
-Brincar com brinquedos diversos.

BOA SEMANA!!!

PARABÉNS PAPAIS PELO SEU DIA !!!

