CEMEI TIA MAURA
MATERNAL ll

Olá famílias, bom dia.
Estamos com saudades, esperamos que tudo isso passe logo e que em breve
possamos voltar a nossa vida ao normal.
Depois de uma semana de pausa pelo plano São Paulo, voltaremos com as
nossas atividade on-line normalmente, pois ainda não

temos previsão

de

retorno das aulas presenciais. Vimos que durante os últimos meses foi baixa a
participação das famílias nas atividades, sabemos que não está fácil e que a
correria é grande, mas pedimos que não deixem de fazerem as atividades, pois
é na primeira infância que o cérebro mais precisa de estímulos. Agradecemos
as famílias que estão participando normalmente e pedimos que quem ainda não
fez, comece ou quem começou e parou

não

desanime e continue, pois

precisamos registrar a presença da criança através das atividades feitas e o
mais importante é o desenvolvimento dos alunos. Lembrando que o grupo está
aberto para conversar sobre as dificuldades das famílias em fazerem as
atividades e tirar dúvidas. Uma abençoada semana a todos.

Seguem abaixo as atividades da semana
31/08/2020 à 04/09/2020
Conforme o calendário escolar

31/08 SEGUNDA-FEIRA
Contação de História: "PEDRO VIRA PORCO-ESPINHO" - Janaina Tokitaka
História contada por Bisnagas Kids.
Segue o link: https://youtu.be/T8q4sFf-_6A
Converse com a criança sobre a história, questione sobre as atitudes do
personagem principal e fale dos sentimentos de raiva, tristeza, alegria...

01/09 TERÇA-FEIRA
Atividade: "Cama de Gato com prendedor" (Coordenação Motora)
Para essa atividade vamos precisar de um escorredor de macarrão, um
prendedor de roupa, barbante ou algo parecido e um pouco de tampinhas de

garrafa descartável. Pegue o escorredor de macarrão e um pedaço de barbante
e passe entre os furos várias vezes, como se fosse uma teia de aranha, em
seguida coloque algumas tampinhas no fundo do escorredor, entregue um
prendedor para a criança e peça para tentar pegar as tampinhas. Auxilie sempre
que necessário. Segue exemplo:

02/09 QUARTA-FEIRA
Atividade: "Perto ou longe"
Vamos precisar para a atividade uma bacia, caixa ou algo parecido, alguns
brinquedos, objetos pequenos e de fácil manuseio e que não tenha perigo de
quebrar. (pode também fazer bolas de papel de folha de caderno)
Pegue a caixa e coloque perto da criança peça para que tente acertar dentro da
caixa, em seguida deixe a uma distância de um metro, marque o local para a
criança ficar e possa lançar novamente o objeto dentro da caixa.
Converse com a criança mostrando a diferença de perto e de longe através da
caixa, questione qual é mais fácil acertar quanto está perto ou quando está
longe e a importância de se concentrar para poder acertar. Segue exemplo:

03/09 QUINTA-FEIRA
Atividade: "Enrolando o barbante"
Vamos precisar de um pedaço de madeira ou um garrafa, um barbante ou algo
semelhante pelo menos uns dois metros, uma cadeira ou uma mesa.
Amarre uma ponta do barbante na cadeira e a outra em um pedaço de madeira
ou uma garrafa pequena, tem que ser algo leve e fácil da criança manusear para
poder enrolar até chegar a cadeira. Deixe na cadeira algo que a criança goste
de brincar ou comer como se fosse um prêmio pela conclusão da atividade. No
início ao começar enrolar o barbante ajude a criança se for necessário. Segue
exemplo:

04/09 SEXTA-FEIRA
Atividade: "A importância de lavar as mãos"
Vídeo Experimento do orégano - como se prevenir do Coronavírus / covid19
Segue o link: https://youtu.be/7uNzaUxGFAc
Assista o vídeo com a criança e em seguida faça a experiência. Vamos precisar
de água, um pouco de orégano ou pimenta do reino, um prato e um pouco de
detergente.
Pegue o prato coloque a água e depois jogue um pouco de orégano ou pimenta
do reino por cima, pegue o detergente e deixe do lado. Fale para a criança que
faremos uma experiência igual a do vídeo que acabou de assistir. Explique que
aquele orégano no prato são as bactérias que prejudicam a nossa saúde, peça
para que coloque o dedo na água e ficará cheio de "bichinhos", em seguida
coloque um pouco de detergente no dedo e peça que coloque novamente na
água e vai ver que as bactérias “fogem”. Através da experiência explique a
importância de lavar as mãos. As crianças vão amar essa experiência não
deixem de fazerem.

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

