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SEGUNDA-FEIRA: É HORA DE CANTAR!

No Reino Encantado das Letras e dos Números, tem uma

música muito conhecida e bem legal, na qual vamos

explorar!

Essa música se chama: “A CANOA VIROU”.

Família cante junto com a sua criança! Enfatize o nome da 

criança e das pessoas da família enquanto canta. Faça 

esse momento, um momento mágico, alegre e único.

Pergunte a sua criança quantas pessoas há na sua casa?

após a criança responder faça a contagem juntamente com

a CRIANÇA (CONTE: 1,2,3...).

http://analuciamaternal3.blogspot.com/2018/07/a-canoa-virou.html


Endereço da Imagem: http://analuciamaternal3.blogspot.com/2018/07/a-canoa-virou.html

http://analuciamaternal3.blogspot.com/2018/07/a-canoa-virou.html


TERÇA-FEIRA: PRODUZIR É BEM LEGAL!

Produza um barquinho como mostra em anexo, sendo um
para cada pessoa da família, envolva a criança na produção!

Você vai precisar de: rolinho de papel higiênico, palito de
picolé ou canudo e pedaços de papel. Muito fácil neh!!

Agora responsável, escreva o nome de cada pessoa da

família em letra “bastão”, ex: JOÃO. (deixe sua criança

observar você escrevendo vai falando a letra inicial de cada
nome).

Atenção: guarde os barquinhos, pois vamos utilizar na
atividade de amanhã.

Endereço da imagem: http://www.colegioideologia.com.br/eventos/fotos_feira_reciclar_1.html

http://www.colegioideologia.com.br/eventos/fotos_feira_reciclar_1.html


QUARTA-FEIRA:

BRINCADEIRA: “ A CANOA VIROU”

Vamos pegar os barquinhos produzidos no dia anterior e fazer a

contagem dos mesmos! Todos da família sentados em círculo,

colocar um plástico ou um pano representando a água no meio do

círculo. Cante a música “A CANOA VIROU”, cada um com seu

barquinho na mão.

Quando cantar: A CANOA VIROU, foi por causa do JOÃO, que não

soube remar, o JOÃO coloca o seu barquinho na água e assim

sucessivamente até falar o nome de todos. E depois cante: “SE EU

FOSSE UM PEIXINHO”, e um por vez será chamado pelo nome

para resgatar o barquinho do fundo do mar. Tire foto desse

momento bem legal e envie para a professora! Vou adorar receber

esse registro!
Endereço de Imagem: http://inconfidentesonline.blogspot.com/2017/11/atividade -mgii-tarde.html

http://inconfidentesonline.blogspot.com/2017/11/atividade%20-mgii-tarde.html


QUINTA-FEIRA: HOJE É DIA DE HISTÓRIA

https://youtu.be/jkjPtKrogg4

A professora Alexandra nos conta a história de Ziraldo Os

Dedinhos! Após ouvir a história converse com sua criança

sobre os números e se puder mostre para ele o numeral.

Reconte a história novamente para que a criança memorize.

Agora pegue a mãozinha de sua criança e peça para ela que

conte quantos dedos há em cada uma das mãos e se ela se

lembra quais os nomes que foram dados para cada dedinho

na história. Depois em uma folha em branco ajude a criança a

desenhar sua mão e contar quantos dedinhos há.

https://youtu.be/jkjPtKrogg4


SEXTA-FEIRA: BOLA AO CESTO

Material: Caixa de papelão ou um balde grande;

Várias bexigas (outra opção, caso não tenha bexiga é a bola

de papel)

cabo de vassoura ou algum pedaço de madeira;

Os pais e ou responsáveis incentivarão seus filhos(as) a

jogar cada bola dentro do balde ou a caixa, para isso

utilizará um cabo de vassoura ou algum pedaço de madeira

como mostra imagem abaixo. À medida que forem

acertando depois virem o cesto e contem quantas bolas

acertaram.


