Planejamento de aula de 21/09 a 25/09 – Maternal I
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,
latas, garrafa pet, embalagens de papel de diversos tipos, caixas de
papelão, bandejas de isopor, etc. Esses materiais serão utilizados nas
atividades propostas nos planejamentos.

SEGUNDA – FEIRA, 21/09/2020
1- Assistir o vídeo que conta uma historinha sobre as árvores;
https://youtu.be/tE7GnVTiJ-I
2 – No dia 21 de setembro comemoramos o dia da árvore. Faça um
passeio com a criança ao ar livre para observar os tipos de
árvores: com flores, frutas, como são as folhas, se ela é grande
ou pequena. Comente que suas partes são: a raiz, caule,
folhas, galhos, flores.
3 – Junto com a criança colete cascas, folhas, gravetos, flores, enfim
o que estiver caído no chão, cole, formando uma árvore. Segue
uma foto como sugestão:

TERÇA – FEIRA, 22/09/2020
1 – Assistir o vídeo da história: “O livro da família”
https://youtu.be/-nRc8BEUX4A
2 – Após assistir o vídeo da história, comente com a criança, como
é a formação da sua família, dizendo o nome e o parentesco
de quem mora na casa. Exemplo: mãe, pai, irmão (ã), vó, vô,
etc.
3 – Mostrar fotos da família para a criança, indicando quem são, o
que estavam fazendo, onde e quando foi tirada a foto.

QUARTA – FEIRA, 23/09/2020
1 – Como estamos na primavera, a estação das flores, vamos fazer
a experiência da flor que abre na água. Desenhe uma flor e
deixa a criança pintar. Escreva nas pétalas o nome de quem
mora na sua casa e no miolo “gosto muito de ti”. Depois recorte,
dobre as pétalas e coloque na água para ver o que acontece.
Assista ao vídeo com os passos para fazer a flor:
https://youtu.be/TwH3_7PeJ-8
2 – Vamos observar a sua volta? Vejam as flores ao seu redor.
Converse que devemos sempre cuidar delas, não arrancando
– as, para que elas continuem embelezando nossa casa, rua.
3 – Brincar de pega – pega ao ar livre.

QUINTA – FEIRA, 24/09/2020
1 – Vamos brincar com massinha.
Segue uma receita caseira:
* um copo de farinha de trigo
* meia colher de sopa de sal
* meio copo de água
* uma colher de azeite
* um pouco de vinagre
Colorir com tinta, suco ou gelatina.
Com a massinha ajude a criança a moldar os membros da família
que moram na sua casa.
2 - Recorte uma folha, ou uma caixa em forma de uma casa e
coloque os membros da família feitos com a massinha nela.
Faça a contagem de quantos são.
3 - Oferecer brinquedos e brincar livremente com a massinha.

SEXTA-FEIRA, 25/09/2020
1 – Assistir o vídeo do Patati Patatá, “Meu Quintal”:
https://youtu.be/G-UM-1gqh8o
2 – Sentem – se embaixo de uma árvore, leia ou conte uma história.
Se possível façam um piquenique.
3 – Aproveite o espaço, para brincar em família, com bola, corda, de
casinha, enfim use sua imaginação.

