
SEMANA DO ESTUDANTE

Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

Educação Infantil

De 10 à 14 de 
AGOSTO 

Atividades Não Presenciais

Grupo Etário: Bebês

Turma: Nível I



Querida Família,

Te convidamos a embarcar nesta

viagem conosco de interação, de 

diversão e de colecionar 

momentos com seus filhos! A 

aprendizagem na fase da primeira 

infância esta relacionada 

diretamente com a afetividade, por 

isso as nossas propostas na 

Educação Infantil são baseadas 

nas Interações e Brincadeiras.

"Brincar é a forma mais sublime de 
descobrir." Albert Einstein



SEGUNDA- FEIRA: Meus primeiros rabiscos!

Hoje a professora de Literatura Infantil Valdineia Sedano Lima Monteiro,

separou um vídeo muito especial pela semana do estudante – O

Caderno de Chico Buarque, que você poderá encontrar no link:

https://www.youtube.com/watch?v=dFb1jKEzER0

Roda de conversa: Direcionar o lugar para a criança se sentar, em

seguida mostrar um caderno que a família tiver em casa, e conversar

com o seu bebê sobre os desenhos que podemos fazer no caderno.

Agora família, leia em voz alta a letra da música, pedindo sua criança

para prestar bastante atenção, e se souber a melodia pode até cantar

balançando o seu bebê. Depois dê a ela um giz de cera para que faça

seus rabiscos na folha.

https://www.youtube.com/watch?v=dFb1jKEzER0


O Caderno – Chico Buarque

Sou eu que vou seguir você
Do primeiro rabisco até o bê-a-bá
Em todos os desenhos coloridos vou estar
A casa, a montanha, duas nuvens no céu
E um sol a sorrir no papel.

Sou eu que vou ser seu colega
Seus problemas ajudar a resolver
Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver
Serei de você confidente fiel
Se seu pranto molhar meu papel.

Sou eu que vou ser seu amigo
Vou lhe dar abrigo se você quiser
Quando surgirem seus primeiros raios de mulher
A vida se abrirá num feroz carrossel
E você vai rasgar meu papel.

O que está escrito em mim, comigo
Ficará guardado se lhe dá prazer
A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer
Só peço a você um favor, se puder
Não me esqueça num canto qualquer.

lustre aqui o que você gostaria que estivesse 
neste seu caderno.



FELIZ DIA DO ESTUDANTE

Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

Educação Infantil

11 DE AGOSTO 

Agradecemos as 
famílias que durante 

este tempo de 
Enfrentamento ao 
COVID-19 tem se 
esforçado para 

realizar as Atividades 
Não Presenciais com 

suas crianças!



Toda criança gosta de brincar com água e hoje a nossa

proposta será de fazer a água se transformar!

Você vai precisar de:

. Potes transparentes de variados tamanhos e 

formas;

. corante de alimento;

. colheres e utensílios de cozinha;

. Água;

Vai precisar de um espaço em que a bagunça possa

acontecer sem deixar ninguém estressado. Um detalhe

importante é deixar alguns potes vazios para ela brincar de
transferir água.

QUARTA- FEIRA: BRINCADEIRA DAS ÁGUAS COLORIDAS!

Endereço da Imagem: https://www.tempojunto.com/2016/04/05/uma-atividade-com-agua-colorida-que-vai-fazer-a-alegria-dos-pequenos/

https://www.tempojunto.com/2016/04/05/uma-atividade-com-agua-colorida-que-vai-fazer-a-alegria-dos-pequenos/


QUINTA - FEIRA: BRINCAR DE CABANINHAS COM OS BEBÊS!

Antes de realizar esta brincadeira, separe alguns objetos

aconchegantes que o seu bebê usa em casa como: almofadas,

travesseiros, brinquedos de uso diário. Para fazer as cabanas

utilizem lençóis e tecidos diversos. Pendure os tecidos, de maneira

que formem cabanas de diferentes tamanhos, pelo canto da casa.

Endereço da Imagem: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2606/luz-e-sombra-brincadeiras-com-lanterna

As cabanas precisam estar bem firmes, pois os

bebês podem se apoiar nos tecidos. A brincadeira

de esconder e revelar traz ao bebê grandes

descobertas e prazer em brincar.

Registrem por meio de fotos esses momentos!

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2606/luz-e-sombra-brincadeiras-com-lanterna


SEXTA- FEIRA: ESPONJAS COLORIDAS!

Material: Bacia com água e várias esponjas

coloridas, com texturas/dureza diferenciadas.

Execução: Colocar as esponjas na água e

pedir para a criança retirar uma a uma

apertando bem retirando toda água da

esponja. Estimule ela falar os

nomes das cores assim que for

retirando as esponjas da bacia.

Endereço da Imagem: http://clinicaavance.blogspot.com/2014/06/21-atividades-brincadeiras-com-esponja.html

http://clinicaavance.blogspot.com/2014/06/21-atividades-brincadeiras-com-esponja.html

