
Grupo Etário: Bebês

Turma: Berçário

Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO
Educação Infantil

Tema Integrador da Semana: Direitos da Criança

Atividades Não-Presenciais: Período 17 à 21/08



Esta semana daremos início a um trabalho com a temática dos Direitos da

Criança, na turma do Berçário vamos enfatizar que: “Toda criança tem direito a

proteção especial, e a todas as facilidades e oportunidades para se desenvolver

plenamente, com liberdade e dignidade. Desde o dia em que nasce,

toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão

de um país. As crianças têm direito à crescer com saúde.” Qual a importância

deste tema?

“É dever da família, da sociedade e do Estado

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à

educação, à cultura, ao lazer e à profissionalização,

à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de

toda forma de negligência, discriminação,

exploração, violência, crueldade e opressão.” –

Artigo 227 da Constituição Federal de 1988

Vamos todos participar de uma semana de muita aprendizagem!



SEGUNDA-FEIRA: EDUCAÇÃO FÍSICA

BRINCADEIRA DO PEGA BOLINHA!

Materiais necessários: copos descartáveis, palitos de picolé, barbante ou

cordinha e bolinhas para fazer de pingente.

Como fazer: pegue um copo descartável e decore como quiser, faça um furo na

lateral e amarre com barbante ou corda. Faça uma fenda no fundo do copo e

fixe o palitinho por dentro e por fora. Feito isso, amarre uma bolinha na

extremidade do barbante e vamos começar a brincar!

Com uma única mão, a crinça deverá acertar a bolinha dentro do copo!

Endereço da Imagem: https://blogtiale.blogspot.com/2010/10/bilboque-reciclagem.html

https://blogtiale.blogspot.com/2010/10/bilboque-reciclagem.html


TERÇA-FEIRA: AS BRINCADEIRAS!

O artista plástico IVAN CRUZ, em suas obras, gosta de pintar temas de sua

infância, como brincadeiras. Podemos observar que as crianças retratadas

nessa obra estão todas brincando. E nessa obra ela retrata também vários

“DIREITOS DA CRIANÇA”, como ao lazer, moradia, proteção, amor,

compreensão, e muitos outros direitos.

Agora brinque com seu bebê de ser um artista : sobre uma placa de papelão ou

cartolina grande, coloque pingos de tinta colorida (pode ser cola colorida

também). Depois recubra com filme de pvc ou plástico transparente e deixe que

seu bebê se esparrame sobre o brinquedo, esmagando as gotinhas! depois da

obra de arte seca, faça um molde em volta para formar um quadro pode ser feito

com : papel picado ou EVA, palitos de picolé ,ou fitas coloridas, pode usar a

criatividade. Depois pendure em algum lugar da casa.

Endereço da Imagem: 
https://www.tempojunto.com/2016/12/22/pintura
-gigante-e-sem-sujeira-para-brincar-com-os-bebes/

https://www.tempojunto.com/2016/12/22/pintura-gigante-e-sem-sujeira-para-brincar-com-os-bebes/


QUARTA-FEIRA: NOSSOS DIREITOS!

O responsável junto com a criança ao assistir esse vídeo irá perceber que a

criança tem direito a muitas coisas como: direito a estudar, alimentar-se, brincar,

amar, e educação. Para valorizar este momento sentem todos a mesa e registre

um momento de refeição em família, pode ser no café, no almoço ou no jantar!

Guarde sempre na memória estes momentos em família sentados em torno da

mesa, almoçando juntos, coloque seu bebe no colo ou numa cadeira adaptada

para ele.

Este é o link do vídeo sugerido pela professora:
https://www.youtube.com/watch?v=dM244-KW8Nw

https://www.youtube.com/watch?v=dM244-KW8Nw


QUINTA-FEIRA: BRINCADEIRAS DE CRIANÇA!

Agora vamos conhecer outra obra

de arte de Ivan Cruz “barquinho de

papel” retratando mais uma vez o

direito de brincar. Logo após

observarem a obra de arte do Ivan,

peguem uma folha de papel e façam

uma dobradura de um barquinho

para sua criança brincar, será bem

divertido se colocarem dentro de
uma bacia com água!

Endereço da Imagem: http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-barquinho-de-papel-i/

http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-barquinho-de-papel-i/


SEXTA-FEIRA: PAINEL DA FAMÍLIA!

Vamos confeccionar um painel bem bonito com os nomes dos integrantes da

família? Reproduza a margarida da próxima página e escreva os nomes dos

integrantes da família dentro do miolo da margarida. Pode usar nomes de

amigos, dos animais de estimação e etc.

O importante é que você, papai, mamãe ou alguém que esteja colaborando nas

atividades, mostre que as pessoas possuem nomes e que servem para a

identificação de cada um. Leia o nome em voz alta e peça para seu bebê repetir.

Você poderá usar tinta guache, cola colorida, lápis de cor, papel colorido, entre

outros... Deixe a atividade exposta em um lugar de destaque e diariamente

poderá explorar esses nomes com a criança. Sempre que finalizar qualquer

atividade com a criança, pedir que colabore organizando os objetos, depositando

lixo no lixo, guardando brinquedos, ajudando na limpeza e etc.



MOLDE DA MARGARIDA:

Endereço da Imagem: https://br.pinterest.com/pin/327848047868535951/

ANA

FAZER ASSIM O NOME!

https://br.pinterest.com/pin/327848047868535951/

