PLANEJAMENTO MATERNAL I – PROFESSORA MARIVETE
RECADO IMPORTANTE.


Separe um tempo da sua rotina para a realização das atividades propostas;



Continuem guardando tampinhas de garrafa PET para as próximas atividades, ROLOS DE PAPEL
HIGIÊNICO OU DE PAPEL TOALHA, BANDEJAS DE ISOPOR, LATAS VAZIAS, CAIXAS DE
PAPELÃO DE DIFERENTES TAMANHOS.



Tire uma foto de cada atividade e nos envie via whatsapp para registrarmos na planilha de seu
filho.



A DATA MÁXIMA PARA A DEVOLUTIVA DESSAS ATIVIDADES SERÁ NA DOMINGO DIA
16/08/2020

SEGUNDA-FEIRA 03/08/2020
1- Vamos assistir a história dos três porquinhos.
https://www.youtube.com/watch?v=f7HAySgMVv0
2- Realize um breve comentário sobre os diferentes tipos de moradias, mostrando as seguintes
imagens:

3 - Dar um passeio pelo lado de DENTRO e FORA, da casa em que mora, para observar sua cor, do que
é feita, seus cômodos e deixe-a livre para contar o que vê e como se sente nesse momento.

TERÇA- FEIRA 04/08/2020
1 - Vamos cantar e fazer os gestos da música; segue o link para assistir com a família
https://www.youtube.com/watch?v=tZS-1SCqVqM

Fui Morar Numa Casinha
Fui morar numa casinha, nha
Infestada, da de cupim, pim, pim
Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa, xa
Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim (FAZER CARETA MOSTRANDO A LÍNGUA)
Fui morar numa casinha, nha
Enfeitada, da de florzinha, nha

Saiu de lá, lá, lá uma princesinha, nha
Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim (MANDANDO BEIJOS)
Fui morar numa casinha, nha
Infestada, da de morceguinho, nho
Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha, nha
Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim (DAR RISADA DE BRUXA)

2 - Questione a criança:




Quem mora na nossa casa? (peça para dizer o nome das pessoas)
Vamos contar quantos são? (ajude a contar se necessário)
Para ampliar o conhecimento, vamos utilizar pedrinhas ou grãos para contabilizar a quantidade de
pessoas que moram na casa. (Para isso, utilize uma pedrinha ou grão para cada pessoa. Ex: 3
pessoas são 3 pedrinhas)

3 - Algum tempo atrás realizamos atividades com as formas geométricas, agora vamos as
reutilizar. Sendo assim, ofereça a criança os círculos, quadrados, retângulos e triângulos para ela
formar uma casa. Em seguida, auxilie para colar em uma folha de papel e incentive a desenhar um
chão e o céu no desenho. Não se esqueça de colocar a data e o nome da criança.

QUARTA-FEIRA 05/08/2020
1 - Pareamento de objetos de cozinha: Em uma folha desenhe o contorno de alguns objetos de
cozinha para a criança encaixar o objeto na sua forma correspondente. Como exemplo veja a foto
a seguir:

2 - Procurar em revistas, livros ou calendários uma figura, mostrar para a criança e descrever junto
com ela seus elementos;
3 - Em seguida cortem em quatro pedaços e brinque com o quebra - cabeça. Exemplo:

QUINTA-FEIRA 06/08/2020
1- Assistir o vídeo da música: “Quem mora na casinha?”
https://www.youtube.com/watch?v=yE4a9xJlqAY

2- Converse com a criança sobre as cores mencionadas no vídeo: vermelho, amarelo, verde, azul,
marrom, branco e rosa. E pedir para a criança encontrar objetos dessas cores na casa
(brinquedos, lápis de cor, roupa, pote, enfim o que tiver).

3- Brincar de imitar o som e o movimento dos animais do vídeo: galinha, pato, sapo, coelho, porco,
rato e macaco.

SEXTA-FEIRA 07/08/2020
1- Vamos brincar com o papai (se não tiver o papai presente pode ser algum membro da família).
Brincadeiras com bola:
 Jogar a bola com a mão e o pé;
 Jogar a bola na cesta, balde ou caixa;
 Empilhar latas e arremessar a bola para tentar derrubar.
2- Dinâmica do abraço musical:
Essa atividade poderá fazer com o papai e a família toda. Basta colocar uma música bem legal para
dançar e quando ela pausar, você deverá encontrar alguém para abraçar.

3 – Depois poderão brincar e dançar livremente.

PARABÉNS PAIS PELO SEU DIA!!!!

BONS ESTUDOS E A Prof.ª. ESTÁ COM MUITAS SAUDADES.
LEMBREM-SE SEMPRE DE LAVAR AS MÃOS VÁRIAS VEZES POR DIA, NÃO SAIR DE
CASA E CASO PRECISE USAR A MÁSCARA.
BEIJINHOS E SE CUIDEM.

