Planejamento de aula quinzenal de 19/10 a 30/10
Prof.ª Elisabete – Berçário
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,
latinhas, garrafa pet, embalagens de papel de diversos tipos etc. esses
materiais serão utilizados nas atividades propostas nos planejamentos.

-Estimular a criança a levantar os braços para cima e para baixo, balançar
os braços para direita e para esquerda.
-Cortar um recipiente plástico pode ser de amaciante (como mostra a
figura) para a criança colocar e tirar bolinhas ou outros objetos de dentro.
As bolinhas podem ser feitas de papel.
Segunda - feira,
19/10/2020

-Brincar de roda cutia com a criança, pode envolver a família na
brincadeira.

-Ouvir a música: Amigo Sapo.
Terça - feira,

https://youtu.be/RquSfjZ4HhM

20/10/2020

-Brincar com a criança de imitar o sapo pulando e o som do sapo.
-Se tiver em casa gravura ou história sobresapo mostrar para a criança.

Quarta - feira,
21/10/2020

-Em uma bacia média ou grande colocar papel picado, deixar a criança
manusear com as mãos, após com os pés para sentir a textura.
-Fazer chuva de papel picado.
-Estimular a criança a ajuntar e tentar amassar o papel.
-Mostrar fotos para criança dela mesmo, dos familiares e amigos
nomeando quem são as pessoas.

Quinta - feira,
22/10/2020

-Brincar de esconde-esconde com a criança atrás da cortina: o adulto que
está com a criança diz o seu nome para a criança ir achá-lo. Assim estará
estimulando a atenção e memorização dos nomes e reconhecimento das
pessoas com quem a criança convive.
-Balde de lenço umedecido ou outro tipo de baldinho com alça que tenha
em casa. Estimular a criança a segurar a alça do balde, para as crianças
que caminham, caminhar segurando o balde.

Sexta - feira,
23/10/2020

-Brincar de bola com a criança: passar entre as pernas uma vez o adulto e
outra vez a criança. Jogar a bola para a criança e pedir para ela devolver.
-Brincar com a criança de fazer comidinha utilizando colher, potes
panelinhas. Incentivar brincando a criança a lavar as mãos antes das
refeições e passar álcool gel.
-Brincar com brinquedos que a criança mais gosta.

