CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTRELINHA AZUL
Água Doce – Santa Catarina
MATERNAL – PROFESSORA : Gládis Miranda Cavichioli Menegat
ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS
PERÍODO: 03 a 17.08.2020

1ª BRINCADEIRA MEU MESTRE MANDOU: explora formas de deslocamento no espaço
(pular, saltar, dançar, em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro e fora), combinando movimentos
e seguindo orientações.
SUGESTÃO: Convide a criança a participar explicando que ela deverá seguir os seus comandos
precedidos da frase, “Meu Mestre Mandou”.
 Primeiramente use comandos simples como: “Meu mestre mandou” – mostrar a língua,
mandar beijo, dar um pulinho, colocar a mão na cabeça, bater palmas e outros.
 Aumente a dificuldade explorando tempo, imitações: “Meu mestre mandou” – pular
devagarinho, rápido mais rápido, imitar o pulo do sapo, o voo do passarinho.
 Com o entendimento dos comandos simples, crie comandos duplos como: “Meu mestre
mandou” – colocar uma mão na barriga e uma na bochecha, cruzar o braço e mandar
beijinho, gritar bem alto e depois bem baixinho, dar um passo para frente e outro para trás,
etc.

2ª FÁBULA “O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE”: contribui para o
desenvolvimento da fala, do pensamento, da socialização, da imaginação e das emoções.
SUGESTÃO: assistir o vídeo e explicar as diferenças entre a vida no campo e na cidade,
comentando a importância que tem cada uma delas.
https://www.youtube.com/watch?v=h0EBR7gqFS0

3ª CANTINHO DA FANTASIA: esse espaço propicia a criatividade, a identificação do próprio
corpo, de preferências e de gostos, bem como potencializa o trabalho com diferentes expressões
faciais e corporais incentivando a brincadeira simbólica.
SUGESTÃO:
Não é necessário usar fantasias prontas, providencie elementos que sirvam de referência para a
brincadeira de faz de conta, como objetos que podem ser utilizados de diferentes maneiras:
pedaços de tecidos, lenços, colares, bolsas, chapéus, óculos, tiaras, perucas, turbantes, toucas e
outros adereços.
Proponha a criança utilizá-los e criar um desfile com poses e movimentos corporais.
Se possível faça a brincadeira próximo de um espelho e com a participação da família.
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4ª ATIVIDADE - SEPARANDO BALÕES POR CORES: promove o desenvolvimento da
cognição, da socialização, do raciocínio lógico e o vocabulário.
SUGESTÃO: encher balões de no máximo quatro cores (de preferência as cores primárias, verde,
vermelho, amarelo e azul), usando sempre dois de cada cor.
Solicitar para a criança separar ou pegar a cor que faz par ou casa com o igual aquele que está na
sua mão ou que está segurando.

5ª Vídeo “Eu Te Amo Papai” – Homenagem ao dia dos pais.
SUGESTÃO: assistir e cantar com o vídeo, destacando a importância do pai na família e em
nossa vida. Incentivar o abraço no papai.
https://www.youtube.com/watch?v=izEQZbAp9Ms

