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TERÇA-FEIRA

O responsável junto com a sua criança, irá brincar
jogando: “BOLAAO CESTO”.

MATERIAIS: 1 cesto; ou 1 balde; ou 1 bacia grande; 1

bola pequena ou várias bolinhas de papel amassado.

Colocar a criança sentada, num lugar seguro e

coloque: o balde; ou cesto; ou bacia a uma pequena

distância e peça que a criança lance a bola dentro,
fazendo várias vezes.

Observe se a mesma teve facilidade ou dificuldades

em acertar os arremessos. Dependendo, pode até

mesmo aumentar um pouco a distância, entre a
criança e o balde e ou os outros materiais usados.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM: BOLA AO CESTO

Endereço da Imagem: https://www.tocalola.com.br/montessori-para-bebes-6-a-9-meses/

https://www.tocalola.com.br/montessori-para-bebes-6-a-9-meses/


QUARTA-FEIRA

Após assistir o vídeo da música, Direito da Criança no 

link: https://www.youtube.com/watch?v=dM244-
KW8Nw&feature=youtu.be

Convido os responsáveis para conversar com a

criança e explicar os direitos que elas possuem, como

por exemplo: O Direito de ter um nome, uma casa,

uma família, o direito de se alimentar e principalmente

o direito de ser uma criança e de brincar. Após a

conversa chame a criança para brincar, brinque com

ela brincadeiras de criança como serra-serra,
esconde-esconde.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM:

BRINCANDO E APRENDENDO

Endereço da Imagem: http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI179537-10531,00-POR+QUE+OS+PEQUENOS+GOSTAM+DE+BRINCAR+DE+CADEACHOU.html

https://www.youtube.com/watch?v=dM244-KW8Nw&feature=youtu.be
http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI179537-10531,00-POR+QUE+OS+PEQUENOS+GOSTAM+DE+BRINCAR+DE+CADEACHOU.html


QUINTA-FEIRA

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM:

SALADA DE FRUTAS

Queridos pais e alunos vamos preparar uma deliciosa salada

de frutas e falar com a criança o quanto é importante nos

alimentar bem para que possamos crescer com saúde! Utilize

as frutas que tiver em casa, mas se não puder produzir uma

salada, ofereça uma fruta diferente para seu bebê

experimentar, é importante que ele conheça e seja introduzido

em sua alimentação novas frutas e legumes.

Endereço de Imagem: https://br.guiainfantil.com/blog/alimentacaomeu-filho-nao-gosta-de-frutas-o-que-fazer/

https://br.guiainfantil.com/blog/alimentacaomeu-filho-nao-gosta-de-frutas-o-que-fazer/


SEXTA-FEIRA

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM: 

DIREITO  AO LAZER E  BRINCAR!

Recortar vários pedaços de papelão e depois colar no

chão com fita crepe; fazer algumas tintas caseiras de

várias cores e colocar dentro de bandejas de isopor, para

que a criança molhe a sua mão e depois pinte, se
lambuze na brincadeira.

Endereço da Imagem: https://lunetas.com.br/tinta-comestivel-para-bebes-confira-sete-receitas/

https://lunetas.com.br/tinta-comestivel-para-bebes-confira-sete-receitas/


SEXTA-FEIRA

ANEXO

Endereço da Imagem: https://blog.lojaslinna.com.br/%e2%98%85-receita-de-tinta-caseira-%e2%98%85

https://blog.lojaslinna.com.br/%e2%98%85-receita-de-tinta-caseira-%e2%98%85

