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Querida família,  

Planejamos com muito carinho a sequência de atividades domiciliares desta semana, para a realização 

das mesmas você poderá utilizar: o celular, o computador, cadernos antigos, e folhas para os registros, 

lembrando de guarda-los para serem entregues a professora assim que as aulas retornarem.  

*Queremos te dar algumas dicas caso registrem no caderno ou folhas, lembre-se: 

*Organize uma rotina e separe um tempo para a realização das atividades com seu filho(a); 

*Coloque nome da criança e data que produziu a atividade; 

*Na fase dos bebês precisam totalmente do adulto para a interação nas atividades domiciliares, 

contamos com vocês! 

Esta semana abordaremos a Temática: Educação Alimentar e Nutricional, com o Subtema: 

Cuidando da minha alimentação fico saudável, com objetivo de explorar o que é se alimentar bem, para ter 

uma boa saúde, incentivar a produção de hortinha em casa, e higienização dos alimentos. 

25/05 26/05 27/05 

 

Percepção motora 

 
Convido você a acompanhar 
sua criança nessa 
maravilhosa brincadeira, 
vamos precisar de frutas e 
verduras que vocês tenham 
em casa e uma venda, que 
será utilizada para cobrir os 
olhos da criança para que 
elas possam adivinhar que 
frutas ou verduras são? 
Coloque a criança sentada e 
peça para observar e 
manipular todas as frutas e 
verduras que estão 
expostas, logo após essa 
observação a criança deve 
ter seus olhos vendados e 
manipulará um alimento 
ofertado pelos pais e tentará 
adivinhar que alimento é 
esse, qual cor, e se a 
criança gosta de comer esse 
alimento ou se quer 
experimentar... 
Depois dessa brincadeira 
faça degustação das frutas 
junto com a sua criança. 

 

Educação Física  
Siga o Mestre 
  
Para essa atividade você vai precisar 
de: um adulto que será o mestre! 
Quando os bebês nascem, uma das 
primeiras referências de mundo e de 
interação com outra pessoa é o seu 
rosto. E conforme eles crescem brincar 
de Siga o Mestre com você é uma 
oportunidade de aprender. Entre 12 e 
24 meses, os bebês já ganham mais 
autonomia e uma das coisas que eles 
amam fazer é imitar o que os adultos 
ao seu redor fazem. Ele pode imitar 
ações que você faz como falar ao 
celular, tirar o pó, escrever no 
computador ou dirigir. A brincadeira é 
simples de fazer e não precisa de 
nenhum material. Só você mesmo. 
Chame seu bebê para imitar os gestos 
e poses que você está fazendo. 
Comece por movimentos simples 
como bater palmas. Daí você pode 
variando os gestos sendo mais ou 
menos complexo. Deixe seu filho ser o 
mestre assim que ele entender a 
brincadeira. Você vai mostrar a ele que 
confia a ponto de deixá-lo escolher 
gestos para você. Isso é um incentivo 
enorme para seu filho se sentir seguro 
de si; 

        
https://www.tempojunto.com/2018/09/06/uma-
brincadeira-de-siga-o-mestre-que-vai-encantar-o-seu-
bebe-e-cabe-em-qualquer-lugar 

 
Conhecendo uma hortinha 
caseira 
 
Você tem uma hortinha em 
sua casa? Ou um canteiro com 
algum tipo de hortaliças?  
Que tal levar seu bebê para 
conhecê-la! Aproxima-se para 
ver o que tem na hortinha. 
Diga para seu bebê que a 
horta é um local de onde vêm 
muitos alimentos que 
comemos e precisa de 
cuidados. Deixe - o tocar na 
terra, balbuciar (falar) o nome 
de algum alimento, cheirar, 
colocar na boca, colher alguns 
alimentos, segurar. Para 
finalizar prepare-se algum 
alimento colhido na horta e 
coma com seu bebê. Registre 
com fotos as ações da criança. 
 
Sugestão de vídeo: “A Horta 
do seu Lobato”  
 
Sugestão de vídeo de uma 
mini horta pra quem não tem 
muito espaço em casa.  
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28/05 29/05 Anexos 

 
Brincadeira de pique - 
esconde com bebês 
Brincar com seu bebê de 
esconde e achou:  Desde 
pequenino, a ansiedade de 
superação diminui. Ao 
esconder o rosto, ou um 
brinquedo fazendo-os aparecer 
em seguida, o bebê aprende 
que um objeto ou uma pessoa 
existem mesmo que estejam 
fora de seu campo de visão. 
Mais tarde isso vai facilitar a 
adaptação escolar e fazer o 
filho entender que os pais 
saem para trabalhar, mas 
voltam para casa. Essa 
brincadeira divertida é uma 
ótima opção para quem tem 
criança mais velha que o bebê 
em casa, pode também brincar 
com a família e inspira o seu 
final de semana com as 
crianças. Trata-se de um 
exercício saudável e alegre. 
Assista ao vídeo “Gabriela e a 
Carol” dá para entender 
perfeitamente a interação que 
ele provoca. Basta a Carol falar 
“Gabi, vou me esconder! Para 
ela ficar toda animada e sair 
procurando pela casa toda. 
(link em anexo) 

 

Literatura Infantil  

A professora Fabíola Montenegro 
Louzada Rodrigues, gravou um 
vídeo interagindo com a música: 
Cara de que?  

Brincadeira: Brincar com 
expressões faciais 
(sentimentos). Faça cara de 
contente, raiva, medo entre 
outras e peça a criança para 
imitar. Pergunte a criança 
quando estamos alegres o que 
acontece e quando estamos 
com raiva como ficamos, ou com 
dor, com medo? Oportunize ao 
seu bebê essas expressões 
corporais. 

 

 
 

27/05 
Sugestão de Vídeo: “A Horta 
do seu Lobato”  

https://www.youtube.com/watch?v=z
Ct-XR3yIOQ 
 

Sugestão de vídeo: Como 
fazer uma mini horta com 
garrafa pet 
https://www.youtube.com/watch?v=6
HMUaOqkYHQ 

 
28/05 
Sugestão de Vídeo: Gabriela e 
Carol 
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=5&v=L2QqN_XhNX8&feat
ure=emb_title 
 
29/05 
Sugestão de Vídeo: Música 
Cara de quê? 
https://youtu.be/WhIdBeRhsKI 
 

Sugestão de Vídeo: Caras e 
Caretas 
https://www.youtube.com/watch?v=p
zc2ennU6ew 
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