CEMEI TIA MAURA
MATERNAL 1 – PROFESSORA DAYANE e THAIS
Semanário referente aos dias 08/09 a 11/09

SEGUNDA-FEIRA: FERIADO INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
TERÇA-FEIRA: HISTÓRIA: A FÁBRICA DE BRINQUEDOS (Disponibilizado no
grupo de pais).
- Confeccionar um brinquedo junto com a criança, com materiais que tenha em
casa, para que desenvolvam a criatividade e imaginação.

QUARTA-FEIRA: ATIVIDADE: SERÁ QUE O OVO, BOIA OU AFUNDA?
Você vai precisar de dois copos, um ovo, sal, colher e água para fazer a
atividade.

Desenvolvimento: A primeira coisa é encher o copo de água e colocar ovo. Como
o ovo é mais pesado que a água, ele vai afundar. Acontece que, se você retirar
o ovo, colocar 6 colheres de sopa cheias de sal no copo de água, mexer bem e
depois repetir a experiência de colocar o ovo, o resultado será diferente: o ovo
vai boiar. Isso acontece porque, com o sal, a densidade da água aumenta e com
isso ela passa a ficar mais pesada do que o ovo. Mas o mais legal é quando a
gente enche meio copo de água com sal, coloca o ovo e depois acaba de encher
o copo com água normal.
Isso mesmo! O ovo fica no meio!
QUINTA-FEIRA: ATIVIDADE: VISÃO.
Agora nós iremos trabalhar o sentido da visão. Confeccionar junto com seu filho
um binóculo, com rolo de papel. Depois, peça pra eles contarem o que mais
gostaram de ver. Abaixo, segue o modelo:

SEXTA-FEIRA: ATIVIDADE: COORDENAÇÃO MOTORA
COMO FAZER O BRINQUEDO?
Você vai precisar de:
. Caixa de papelão vazia;
. 1 Bola pequena (se não tiver, pode ser feita de meia);
. Estilete;
. Um compasso ou algum objeto redondo cuja circunferência seja maior do que
a bola que você separou;

1. Use o compasso ou outro objeto para fazer um círculo no meio da caixa
de papelão;

2. Com o estilete, recorte o círculo para criar um buraco redondo no centro
da caixa;

3. A brincadeira principal consiste em colocar uma bolinha na caixa e falar
para a criança que ela precisa mexer a caixa até que a bolinha caia pelo
círculo, cada vez que conseguir marca um ponto.

