Atividades Da Semana- Do Dia 19/04 a 23/04 De 2021.

Berçário I Professoras: Cristiane e Paula.
1° Atividade: “Indiozinho”.
No dia 19 de Abril é dia do Índio!
Vamos lá!
Mostrar o vídeo da música do Indiozinho para a criança.
Assim que assistir o vídeo da música do Indiozinho, pintar o rostinho da criança
de indiozinho.
Objetivo: A música é fundamental para o desenvolvimento, com a música é
possível estimular diversas habilidades cognitivas ao mesmo tempo que
trabalharmos vários conteúdos e desenvolver a motricidade, o ritmo, o
conhecimento dos números e a expressão artísticas da criança.
Campo de experiência: EO, TS.
https://www.youtube.com/watch?v=vOQvZKGo8m0

2° Atividade: “Dia de Tiradentes Educação Infantil”.

No dia 21 de Abril é dia de Tiradentes!
Mostrar o vídeo para a criança “Dia de Tiradentes”.
Objetivo: A criança podem associar as histórias que leem ou escutam com
situações que elas vivem, o que ajudam no desenvolvimento de formas de lidar
com dificuldades, sentimentos e emoções. Além disso é um estimulo à
memória já que relembram experiências que viveram ou escutarem seus
parentes contarem.
Campo de experiência: EO, EF e TS.

https://www.youtube.com/watch?v=fDKzVh_BstQ

3° Atividade: “Brincando Com Pregadores”.

Atividade de hoje vamos precisar de alguns pregadores de roupa, pegar os
pregadores colocar na roupa da criança e pedir para ela tirar os pregadores na
roupa. Com ajuda da mamãe.
Objetivo: Desenvolver a coordenação motora, estimular a orientação espacial
e temporal, ampliar o equilíbrio a lateralidade.
Campo de experiência: EO e CG.

4° Atividade: “Tempo Junto”.

Atividade de hoje!
Vamos lá mamãe, vou precisar da sua ajuda, nessa brincadeira, pegar um
colchão, mamãe você vai deitar em cima do colchão e pegar a criança apoiar
na sua perna e equilibrar na sua perna.
Objetivo: Desenvolver o equilíbrio da criança que fazem parte do andar, correr
e sentar.
Campo de experiência: EO e CG.

