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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 as Temáticas: Educação Alimentar e Nutricional e Saúde, com o 

Subtema: Cuidar da Saúde é qualidade de Vida, com objetivo de oportunizar os nossos pequeninos a 

expressarem os seus sentimentos e conseguirem assimilar as suas emoções durante este tempo de isolamento 

social, e no dia a dia com a família. Explorando também a importância de se alimentar de forma correta. 

 

18/05 19/05 20/05 

 
 
Vamos aprender cantar e 
brincar com a professora? 
  
Ela preparou um vídeo em 
anexo com a música “Meu 
ovinho branquinho” e uma 
brincadeira da caixa de frutas 
“O que será que tem dentro da 
caixa?” 
(endereço do link nos anexos) 

  
Assista e se divirta com seu 
bebê! Depois converse com ele 
sobre os alimentos 
apresentados na música e na 
brincadeira. É muito fácil de 
brincar pode fazer em casa!  
 
Deixe o seu bebê manusear a 
caixa, olhar pelo buraco, 
colocar a mão dentro, identificar 
a fruta ou objeto encontrado e 
dizer o nome. Essa brincadeira 
ajuda favorecer a interação do 
bebê através de balbucios, 
gestos e olhares e também a 
exploração e descobertas dos 
alimentos saudáveis: tato, cor, 
cheiro, sabor, textura, forma, 
tamanho, etc. Para finalizar que 
tal cozinhar um ovinho e 
oferecer no almoço do seu bebê 
e depois comer uma fruta. 

 

Educação Física 
A garrafa da Calma 
 
Para essa atividade você irá 
precisar de: Para hoje, o material 
necessário são garrafinhas plástica 
transparente, brinquedinhos bem 
pequenos que caibam na boca da 
garrafa, fitas, pedrarias, grãos de 
arroz, feijão, milho de pipoca e etc. 
 
Situação de Aprendizagem: 
 
Convido a você mãe, pai ou outro 
responsável da criança a 
confeccionar uma garrafa sensorial. 
Com a garrafa transparente em 
mãos, daremos início com a 
colocação das pedrarias, 
brinquedos pequenos, fitas e ou 
grãos. Logo após é só selar com fita 
larga a tampinha da garrafa para 
não ocorrer acidentes (pois crianças 
menores podem abrir e engolir 
pequenas peças).  

➢ A professora Dayana de 
Educação Física gravou 
ensinando como fazer essa 
garrafa da Calma. (link nos 
anexos) 

 

 
     Imagem: 

https://maternarebrincar.wordpress.com/2014
/11/18/garrafas-sensoriais-para-bebes 

 
Explorando o quintal  

 
As frutas são ricas em vitaminas, 
minerais, água, fibra e com sabor 
geralmente adocicado, as frutas 
trazem saúde, protegem contra as 
doenças sabendo disso convido você 
e sua família a explorar conosco.  
 
* Leve sua criança ao quintal ou 
jardim, e mostre as diferentes frutas 
que nele tem, peça a ela para 
associar o cheiro ao paladar. 
Pergunte a sua criança se o cheiro da 
fruta se parece com seu gosto, se é 
doce, azedo, de que cor é? (Se sua 
casa não tem quintal e não possui 
pés de frutas por perto, faça uma 
caixa com algumas frutas que vocês 
têm acesso, para que sua criança 
explore) 
 
*Depois dessa pequena exploração 
auxilie sua criança a colher frutas 
para fazer um delicioso suco.  
 
*Com o auxílio de um adulto utilize 
massinha para confeccionar as frutas 
que ele conheceu. 
 

➢ Receita de Massinha nos 
anexos: (endereço eletrônico para 

acesso) 
 

Imagem: 
https://www.manualdeumamae.com.br/2016/0
8/beneficios-da-massinha-de-modelar.html 

 

https://maternarebrincar.wordpress.com/2014/11/18/garrafas-sensoriais-para-bebes
https://maternarebrincar.wordpress.com/2014/11/18/garrafas-sensoriais-para-bebes
https://www.manualdeumamae.com.br/2016/08/beneficios-da-massinha-de-modelar.html
https://www.manualdeumamae.com.br/2016/08/beneficios-da-massinha-de-modelar.html
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Movimentando o Corpo e 
Aprendendo 
 
Assista ao vídeo com seu bebê 
“Palavra Cantada - Parlenda”. 
(em anexo o endereço eletrônico) 

 
Cante e dance com ele fazendo 
gestos, enfileirados (um atrás 
do outro), pode balançar 
chocalhos confeccionado de 
copos de iogurte, garrafinhas 
pet com grãos de alimentos 
dentro: arroz, feijão, milho, etc  
 
Bater tampas de panelas, 
colher de pau, entre outros. 
Pergunte os avós, tias, tios que 
brincadeiras cantadas 
brincavam quando criança e 
relembre com seu bebê. 
 
Algumas sugestões de 
parlendas: (Um, dois, feijões 
com arroz; A galinha do vizinho 
bota ovo amarelinho bota um, 
bota dois, bota três... “Fui 
passar na pinguelinha, 
chinelinho caiu do pé e os 
peixinhos responderam que 
cheirinho de chulé.”) 

 

Literatura Infantil 

Hoje a Professora Leidiane 
Aparecida Mauri de Castro, 
gravou um vídeo muito interativo 
com as crianças. Assistam que 
no final tem uma surpresa, muito 
especial! (o link está nos anexos)  

Aprender cantigas de roda e 
parlendas faz parte do 
cancioneiro popular no Brasil, 
essas canções perpetuam na 
vida e na história da infância de 
muitas crianças que se recordam 
com muita saudade deste tempo 
escolar. Por isso, cante com seu 
pequeno, gesticule, brinque com 
as cantigas e parlendas. 

 

18/05 
Sugestão de vídeo: 
Professora Maria Aparecida e 
a Caixa Surpresa 
https://www.youtube.com/watch?v=L
l9Lba6-cY4 

 
19/05 
Sugestão de vídeo:  
A professora Dayana – A 
garrafa da Calma 
https://www.youtube.com/watch?v=A
pLxj73ZBOk 
 

20/05 
Sugestão de Vídeo: Como 
fazer Massinha de Modelar 
https://www.youtube.com/watch?v=p
gc5yMjq6Hg 

 
21/05 
Sugestão de Vídeo: Palavra 
Cantada - Parlendas 
https://www.youtube.com/watch?v=c
qp4N_Hqxvs 
 
22/05 
Sugestão de Vídeo: Meu limão 
meu limoeiro 
https://www.youtube.com/watch?v=g
rqxiVJ4DFA 
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