Planejamento Maternal I de 05 a 09/10 – Profª. Nádia
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, 05/10/2020
1 – No dia 04 de outubro é o dia dos animais. Você tem
algum animal em casa? Qual? Como ele é? Tem nome?
Quais os cuidados que devemos ter com eles?

2 – Mande para a professora uma foto ou um vídeo, da
criança com o animal.

3 – Vamos brincar de “Chefinho Mandou”. O adulto dá os
comandos para a criança imitar, dizendo:
“- Chefinho mandou imitar um...”
* Leão
* Macaco
* Cachorro
* Gato
* Ovelha
* Vaca
Deixar a criança falar outros animais.

TERÇA - FEIRA, 06/10/2020
1 – Assista ao vídeo da música, “Seu Lobato tinha um sítio”,
aproveite para dançar e imitar os animais citados na música.
https://youtu.be/rwv7gsEppL4

2 – Escolha um dos animais da música e em uma folha desenhe
você e o animal.

3 – Brincar de esconde – esconde, com pessoas e com objetos.

QUARTA - FEIRA, 07/10/2020
1 – Assista a música da minhoca:
https://youtu.be/bA_VvQweSvo
Desenhar com canetinha ou caneta, nos dedos indicadores da
criança dois rostinhos, representando a minhoca e o minhoco.
Divirtam – se cantando a música da minhoca, mexendo os dedinhos
pintados.

2 – No jardim podemos encontrar pequenos animais. Ouça o poema
“Leilão de Jardim”, de Cecília Meireles:
https://youtu.be/yq4DP4eWPnU

3 – Façam um passeio pelo jardim ou em alguma área verde e
observem os insetos e outros animais.

QUINTA – FEIRA, 08/10/2020
1 – No dia 12 de outubro comemoramos o dia da criança, e é
brincando que se aprende... Relate ao seu filho (a) uma brincadeira
que você brincava quando criança e brinque com ele (a).

2 – Leve seu filho (a) onde você costumava brincar na sua infância,
deixe – o (a) brincar livremente no local, criar suas próprias
brincadeiras, brinque junto.

3 – Ofereça brinquedos, potes, para a criança brincar na terra.

SEXTA – FEIRA, 09/10/2020
1 – Converse com a criança sobre qual é seu brinquedo preferido,
faça questionamentos sobre o mesmo e depois o deixe brincar
livremente.

2 – Criar um circuito com obstáculos e segurando um brinquedo
passar embaixo da mesa, contornar cadeiras, engatinhar, caminhar,
rolar e correr.

3 – Brincar de fazer bolhas de sabão.

https://youtu.be/ViSUAWfKcDs

