SUGESTÕES DE ATIVIDADES: SEMANA DE 26/07 A 30/07

BERÇÁRIOS
26 DE JULHO - Segunda-Feira
1 – Vídeo: Diversidade Cultural – Normal é ser diferente

Fonte da imagem: Print de https://www.youtube.com/watch?v=pc1_RawBzPc Acesso 19/07

OBJETIVOS:
 Ampliar o conhecimento de mundo;
 Participar de situações de contação de histórias com diferentes
recursos visuais e sonoros.
DESENVOLVIMENTO:
Assistir ao vídeo no link abaixo, ampliando assim o conhecimento sobre
as diversidades raciais existentes no mundo.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=pc1_RawBzPc

27 DE JULHO - Terça-Feira
2 – História Contada: Menina bonita do laço de fita

Fonte da imagem: Print de https://youtu.be/3LXjn4SDe-g Acesso em 19/07

OBJETIVOS:
 Participar de situações de contação de histórias com diferentes recursos
visuais e sonoros;
 Educar para as relações étnico-raciais (Lei 10.639/03) – História da África
e da Cultura Afro-brasileira.

DESENVOLVIMENTO:
Vamos nos divertir assistindo no link abaixo a história da “Menina
bonita do laço de fita”, conhecendo as belezas e as diferenças de cada um?
ASSISTA AO VÍDEO NO LINK: https://youtu.be/3LXjn4SDe-g

28 DE JULHO - Quarta-Feira
3 – Mundo Bita – A diferença é o que nos une

Fonte da imagem: Print de https://www.youtube.com/watch?v=eLtzvypcurE Acesso em 19/07

OBJETIVOS:
 Ampliar o conhecimento de mundo;
 Aprender a conviver e respeitar as diferenças entre as pessoas.

DESENVOLVIMENTO:
Vamos cantar, dançar, se divertir e aprender com o Mundo Bita? Clique
no link abaixo e assista ao vídeo.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=eLtzvypcurE

29 DE JULHO - Quinta-Feira
4 – História Contada: A lenda da Vitória Régia

Fonte da imagem: Print de https://www.youtube.com/watch?v=zuDoz6aBC98 Acesso em 19/07

OBJETIVOS:
 Participar de situações de leitura e contação de histórias;
 Identificar e compreender o modo de vida característico do seu
grupo social e de outros grupos com características culturais
diferentes.

DESENVOLVIMENTO:
Hoje vamos assistir um vídeo que a Luciana gravou nos contando e lenda
da Vitória Regia. E vocês papais e mamães, já conheciam esta lenda ??
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=zuDoz6aBC98

30 DE JULHO - Sexta-Feira
5 – Vídeo: O Mundo no Black Power de Tayó

Fonte da imagem: Print de https://www.youtube.com/watch?v=ebyEgj2zSsk Acesso em 19/07

OBJETIVOS:
 Educar para as relações étnico-raciais (Lei 10.639/03) – História da
África e da Cultura Afro-brasileira
DESENVOLVIMENTO:
Uma das formas mais gostosa de aprender é ouvindo histórias. Então vamos
assistir a história que a Fafá conta?
LINK DA HISTÓRIA: https://www.youtube.com/watch?v=ebyEgj2zSsk

