Atividades da Semana- 26/04 a 30/04.
Berçário II- Professoras Celia e Juliana.

1° Atividade: Acerte as cores.
Em uma caixa fazer vários buracos em formato de círculo e em volta desses círculos contornar
com lápis de cor, canetinha ou tinta e pedir para a criança colocar as bolinhas coloridas dentro
do buraco seguindo de acordo com as cores de cada círculo.
Objetivo: Trabalhar a coordenação motora, noção dentro e fora, as cores, percepção visual,
atenção, concentração, movimentos preciso, e a alegria da interação com a família
(EO,CG,EF,TS).

2°Atividade: Carimbo de rolo de papel higiênico.
Utilizando rolinhos de papel higiênico e com o auxílio de um adulto, molhar esse rolo em tintas
colorida e carimbar em uma folha de sulfite, use a criatividade fazendo de várias formas.
Objetivo: Desenvolve a coordenação motora, a criatividade , a imaginação, trabalha as formas,
cores, atenção, concentração e a apresentação criativa da realidade(EO,TS).

3° Atividade: Bandeja das cores.
Em um recipiente com água pingar gotas de corante de alimento nas cores vermelho, amarelo
e azul, depois deixe a criança brincar e se divertir com essa água colorida, na hora que estiver
pingando o corante não esqueça de falar as cores para os pequenos.
Objetivo: Essa é uma atividade de estimulação sensorial na qual trabalha as cores,
coordenação motora, percepção visual e manual, auxilia no desenvolvimento emocional, motor
e intelectual (EO,CG,TS).

4° Atividade: Vídeo- Pato quá quá laranjinha.
Colocar a criança para assistir ao vídeo.
Objetivo: Orientar a criança a ter bons modos, incentivar a ser gentil, conhecer as palavrinhas
mágicas e aprender desde cedo a respeitar o próximo(EO,CG,TS,EF).

5° Atividade: Brincando de usar as roupas de trabalho dos pais.
Comemorando o Dia do Trabalho que tal vestir os pequenos com a roupa de trabalho do papai
e da mamãe, converse com eles sobre a profissão que cada um exerce, e ( incentive a criança
dizendo vamos brincar de vestir a roupa do papai e da mamãe para ficar igual a nós, olha que
legal ), os meninos vestir a roupa do papai e as meninas a roupa da mamãe, depois tire uma
foto e mande no grupo.
Objetivo: Conhecer e identificar a profissão que o papai e a mamãe desempenham, transmitir
valores para a formação moral e social da criança, estimular a linguagem oral , despertar o
interesse pelas profissões e trabalhar identidade e autonomia(EO,EF).

