PLANEJAMENTO MATERNAL I
RECADO IMPORTANTE.




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.
A DATA MÁXIMA PARA A DEVOLUTIVA SERÁ NO DOMINGO DIA 04/10/2020.

SEGUNDA-FEIRA 21/09/2020
1- Assistir a história sobre o Dia da Árvore.
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, com frutas ou somente folhas. Questione se a
árvore é grande ou pequena, que cor elas têm e suas partes: raiz, caule, galhos, folhas, flores.

3- Junte folhas e cascas para fazer a colagem conforme a foto a seguir ou conforme sua imaginação.

TERÇA- FEIRA 22/09/2020
1 – Ouvir a história sobre a Família “o Livro da Família” de Todd Parr.

https://youtu.be/DYS5rgQYcM0
2- Após assistir o vídeo, comente com a criança como é a formação da sua dizendo
o nome e o grau de parentesco e quem mora com a criança.

3- Mostrar fotos da família para a criança conhecer um pouco da sua história.

QUARTA-FEIRA 23/09/2020
1 - Como estamos na Primavera “Estação das Flores”, com a ajuda de um adulto desenhe
flores representando cada membro da família.
https://youtu.be/TwH3_7PeJ-8

2 - Escreva o nome de cada um no miolo da flor, cada um pinta sua flor, recorta e faz a
dobradura conforme explica o vídeo. Utilizar uma bacia com água e colocar as flores
dentro e esperar abrir.
3 - Vamos observar a sua volta? Jardins perto de sua casa, flores em sua casa. Converse
com a criança a importância de não tirar a flor do seu pé para que ela continue a
embelezar nossa casa ou rua.
4 - Brincar de pega-pega ao ar livre.

QUINTA-FEIRA 24/09/2020
1 – Vamos brincar de massinha? Brincar de massinha com a família. Modele bolinhas, depois minhocas
para representar as pessoas que moram com você.
2 – Fazer a dobradura de uma casa e com a massinha representar quem mora nela.
3 – Oferecer brinquedos e deixar a criança brincar livremente.

SEXTA-FEIRA 25/09/2020

1 – Assistir o vídeo “Meu Quintal” Patati Patatá.
https://youtu.be/G-UM-1gqh8o
2 – Escolher uma árvore para sentar a sua sombra. Ler uma história e se possível faça
um piquenique.
3 – Brincar com a criança: use sua imaginação e brinque com sua família.

