CEMEI TIA MAURA
MATERNAL ll
Seguem abaixo as atividades da semana
14/09/2020 à 18/09/2020
Conforme o calendário escolar
14/09 SEGUNDA-FEIRA
Contação de História: "Ninguém é Igual a Ninguém" - Regina Otero - Regina
Rennó - História contada por Bisnagas Kids.
Segue o link: https://youtu.be/9b6QJHiP0Yo
Converse com a criança sobre a história, fale das nossas diferenças e da
importância de respeitar o próximo do jeito que ele é, respeitando e aprendendo
suas semelhanças e diferenças.
15/09 TERÇA-FEIRA
Atividade: "Criar rostos com partes diferentes"
Vamos precisar de revistas, tesoura, cola, caneta, sacola, folha sulfite ou de
caderno.
Recorte junto com a criança várias partes de rostos das revistas: alguns olhos,
bocas, narizes e orelhas. Coloque tudo em um saco ou sacola.
Desenhe no papel 3 contornos de rostos sem cor.
A atividade é montar rostos diferentes com as partes que a criança irá sortear
da sacola. Peguem os 3 contornos de rostos e vai colando as partes sorteadas.
Vejam as diferenças. Pinte os rostos da cor que a criança preferir. Procure
aproveitar para falar que nenhum rosto é igual e não tem um mais ou menos
bonito, mais ou menos certo, todos têm seu lugar e seu valor.

16/09 QUARTA-FEIRA
Atividade: "O desenho mais bonito"
Vamos precisar para a atividade duas folhas sulfites ou de caderno, lápis de cor
ou giz de cera, pode usar tinta e papéis coloridos também, usem para fazerem
a atividade o que tiverem de materiais em casa.
Pegue uma folha sulfite e disponibilize todos os materias que conseguiu para a
criança, os mais variados possíveis, peça que faça um desenho bem bonito,
depois entregue outra folha sulfite e deixe usar apenas um tipo de material, três
giz ou três lápis da mesma cor.
Ao acabar o desenho, coloque os dois um do lado do outro e pergunte a criança
qual desenho foi mais legal de fazer (não faça a referência de bonito ou feio),
devemos mostrar como é mais legal a gente brincar com “os diferentes” do que
só com “os iguais”.
*Ensinar tolerância às crianças é importante porque aqueles que aprendem a
respeitarem as diferenças entre as pessoas terão mais oportunidades na
educação, nos negócios e em muitos outros aspectos da vida. O sucesso no
mundo de "hoje e de amanhã", depende em ser capaz de entender, apreciar,
trabalhar e aprender com pessoas diferentes.

17/09 QUINTA-FEIRA
Atividade: " Adivinhando nossas emoções"
Vamos precisar de apenas um espelho.
Primeiro o responsável fica de frente para a criança e faz algumas expressões,
finge estar triste ou com raiva e pede para a criança adivinhar, em seguida é a
vez dela, peça para a criança ficar de frente ao espelho para que ao fazer possa
olhar a suas próprias expressões faciais e tente adivinhar. Algumas expressões
(feliz, triste, vergonha, bravo, assustado, chorando, sono, dentre outras).

18/09 SEXTA-FEIRA
Contação de história: "O livro dos sentimentos" - Todd Parr - Fundação Romi
Núcleo de Educação Integrada.
Segue o link: https://youtu.be/JOfYZ5gsdIw
Após verem a história converse com a criança sobre vontades e sentimentos, de
como nós se sentimos (com medo, raiva, feliz, triste, corajoso...) e das nossas
vontades, brincar na piscina, na lama, comemorar o aniversário várias vezes
durante um ano, de dançar, chorar, gritar bem alto e de inventar coisas
diferentes.
Nós podemos sentir vontades de fazer muitas coisas, mas não devemos guardar
esses sentimentos só para nós, temos que compartilhar nossas emoções com
quem amamos.
OBSERVAÇÃO: Durante a realização das atividades as famílias podem
registrarem através de fotos, vídeos ou também relatando por escrito como
foram e nos enviarem. Qualquer dúvida estamos a disposição.

Professoras Aline e Viviane

