CEMEI Tia Maura
Atividades da Semana
Segunda-feira 15/03/2021

Atividades: Selecionar as cores
O responsável deverá recortar um pedaço de papelão e fazer manchas de várias cores, em
seguida com as mesmas cores, pintar a ponta do prendedor para que a criança poça prender o
prendedor nas cores correspondentes do papel, como no exemplo.
Objetivo: Trabalhar a coordenação motora fina, reconhecer e assimilar as cores
Campos de experiência – Traços, Sons, Formas e Imagens (TS)

Terça-feira 16 /03/2021

Atividade: Giz na mão, Giz no chão, Giz no papel
O responsável deverá dar a criança giz de cera, giz escolar, ou lápis de cor. Em seguida deixe a
criança se divertir riscando o chão ou o papel.
Objetivo: Desenvolver e ampliar a criatividade, noção espacial e coordenação motora Campo
de experiência: Traços, Sons, Formas e Imagens (TS)

Quarta-feira: 17/03/2021

Atividade: Vídeo - (O Gato Xadrez)
(Em Anexo)
Objetivo: Desenvolver a oralidade, a percepção visual e a imaginação
Campo de experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação (EF)

Quinta-feira 18/03/2021

Atividade: Selecionar objetos coloridos
O responsável deverá colocar vários objetos coloridos em um cesto ou caixa de papelão. Pode
ser brinquedos, vasilhas, etc. Em seguida faça quadrados ou círculos coloridos de papel ou de
giz no chão e peça para as crianças separar os objetos, conforme as cores correspondentes.
Objetivo: Reconhecer e assimilar as cores
Campo de experiência: Traços, Sons, Formas e Imagens (TS)

Sexta-feira 19/03/2021

Atividade: Contação de história
O responsável deverá contar (ler) uma história para a criança. Conversar com a criança no
momento da contação, mostrando as cores e nomeando as imagens.
Objetivo: Desenvolver a imaginação, a escuta, a fala e despertar o gosto pela leitura
Campos de experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação

Sábado- 20/03/2021

Atividade: Vamos fazer um bolo e cantar parabéns? Hoje nossa cidade completa 73 anos.
PARABÉNS PIQUEROB!!!
O responsável deverá fazer um bolo com a receita de sua preferência, ou fazer um “bolo”
brincando com terra, permitindo que a criança participe desse momento. Feito isto, conversar
com a criança sobre o aniversário da cidade, e comemorar cantando parabéns. Usar a
criatividade.

Objetivo: Permitir que a criança tenha conhecimento desta data importante, trabalhar noções
de pesos, medidas, transformações, explorando diferentes elementos da natureza como:
Terra, Barro, Areia, Gravetos, etc.
Campos de experiencia: Espaços, Tempos, Quantidades e Transformações (ET)
RECEITA- Opcional

Professoras: Cristiane Pedrosa e Viviane Fray

