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TERÇA-FEIRA

Situação de aprendizagem: 

BRINCADEIRA SENSORIAL - PINTURA CRIATIVA

Brincar é essencial para  as crianças e também um DIREITO!

Hoje a família irá passear no quintal da sua casa ou até mesmo dentro

de casa para capturar alguns objetos que utilizaremos para esta

interação: Vamos fazer tinta! Você pode cozinhar cenoura em pouca

água, ou beterraba e assim que esfriar deixar que sua criança molhe a

ponta do algodão e pinte a folha de papel ou papelão com essa tinta.

Outra forma de extrair tinta é mergulhar o papel crepom colorido em um

pouco de água, ele logo irá tingir a água e com essa sua criança poderá

pintar. Recomendamos a tinta dos alimentos pois nesta fase a criança

ainda leva tudo a boca, por isso não deixe-a sozinha durante a

realização da atividade. Tire fotos das suas Pinturas criativas e

coloridas!



QUARTA-FEIRA

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM: QUADRO SENSORIAL

Uma atividade sensorial que estimula bastante o tato é o quadro

sensorial, que é bem simples de se fazer. É preciso apenas alguma

superfície mais concreta, como por exemplo uma parede, um

quadrado de madeira ou papelão. A intenção é colar uma série de

panos, tecidos e objetos com texturas diferentes e curiosas. Isso irá

aguçar a curiosidade do bebê, que entra em contato com o brinquedo

pela não familiaridade com os diversos tipos de textura, eles poderão

explorá-los com as mãos, com os pés, ampliando suas percepções

sensoriais e motoras.

https://br.pinterest.com/pin/388646642821736127/

https://www.criandocomapego.com/brinquedos-sensoriais-com-caixa-de-lenco-umedecido/

https://br.pinterest.com/pin/388646642821736127/
https://www.criandocomapego.com/brinquedos-sensoriais-com-caixa-de-lenco-umedecido/


QUINTA-FEIRA

Assista ao vídeo: Toda criança tem direitos

https://youtu.be/wmNnzKOOuA0

Agora que vocês já assistiram ao vídeo converse com sua criança sobre a

importância de ter uma família, saúde, escola, alimentos, etc.... Hoje queremos

valorizar o direito a sua saúde e sabemos que você está crescendo. Em uma

folha de papel carimbe o pé da sua criança depois de molhá-lo em tinta ou

barro. Quando nascemos registramos a marca do nosso pé, mostre a sua

criança o registro de quando ela nasceu e compare com a marca do pé de

agora, falando com ela sobre seu crescimento. Destaque a importância de se

alimentar, de tomar as vacinas, de ir ao médico pra ficar tudo bem e crescer

saudável! Tire uma foto bem bonita, quero ver o quanto você cresceu!

Endereço de Imagem: https://bebe.abril.com.br/familia/brincadeiras-para-fazer-com-o-bebe/

https://youtu.be/wmNnzKOOuA0
https://bebe.abril.com.br/familia/brincadeiras-para-fazer-com-o-bebe/


SEXTA-FEIRASITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM: 
HISTÓRIAS, IMAGINAÇÃO E CRIATIVIDADE

Especialistas acreditam que, para alguém se interessar por livros na vida

adulta, é fundamental que a palavra escrita esteja ao seu alcance desde

cedo. Ou seja: estimular a leitura com bebês que ainda nem aprenderam a

falar, pode ser o caminho mais curto para a formação de um futuro leitor.

"Manuseando um livro, eles são capazes de identificar a existência da

grafia e passa a estabelecer uma relação direta com a linguagem escrita”.

Pouco importa se a criança ainda não aprendeu a ler ou se o exemplar em

questão é feito de papel, plástico ou tecido. O que desejamos hoje é que

cada família oportunize um momento com sua criança de manuseio de

livros, de revistas, e que você conte uma história para ela! Faça vozes

diferentes, imite os sons dos animais, se divirta com seu bebê. Tenho

certeza que será um momento maravilhoso!

Endereço da Imagem: https://leiturinha.com.br/blog/quais-criterios-para-escolher-historias-para-criancas-de-ate-3-anos/

https://leiturinha.com.br/blog/quais-criterios-para-escolher-historias-para-criancas-de-ate-3-anos/

