SUGESTÕES DE ATIVIDADES: SEMANA DE 02/08 A 06/08

BERÇÁRIOS
02 DE AGOSTO - Segunda-Feira
1 – Vídeo: Livro Amoras – Emicida versão animada

Fonte da imagem: Print de https://www.youtube.com/watch?v=CsQDUSDif2A Acesso em 19/07

OBJETIVOS:
 Propiciar experiências de aprendizagem que envolvam manifestações
artístico-culturais de grupos sociais diversos;

DESENVOLVIMENTO:
Vamos assistir ao vídeo no link abaixo e nos divertir com várias rimas
sobre a diversidade cultural.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Avt7s8XgDjs

03 DE AGOSTO - Terça-Feira
2– Vídeo: Cada um com seu jeito

Fonte da imagem: Print de https://www.youtube.com/watch?v=CsQDUSDif2A Acesso em 19/07

OBJETIVOS:
 Identificar e compreender o modo de vida característico do seu grupo
social e de outros grupos com características culturais diferentes.

DESENVOLVIMENTO:
Vamos assistir o vídeo e lembrar que cada um tem seu jeito? E na casa
de vocês, como são as semelhanças e diferenças? Conta pra gente...

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=CsQDUSDif2A

04 DE AGOSTO - Quarta-Feira
3 – Vídeo: Brincadeiras de gestos sobre respeito as
diferenças

Fonte da imagem: Print de : https://www.youtube.com/watch?v=CTgU5Ah9r6I Acesso em 19/07

OBJETIVOS:
 Participar de atividades que envolvam situações de cooperação e
solidariedade;

DESENVOLVIMENTO:
Vamos ouvir mais uma história e ensinar as crianças a brincar com os
dedinhos? Fotografe e mande pra gente...

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=CTgU5Ah9r6I

05 DE AGOSTO - Quinta-Feira
4 – Diversidade na Educação Infantil: O Sapo Martelo

Fonte da imagem: Print de https://www.youtube.com/watch?v=mZfj56Ylero Acesso em 19/07

OBJETIVOS:
 Compreender e identificar diferentes papéis sociais, possibilitando
relacionamentos e vínculos afetivos
DESENVOLVIMENTO:
Lembra do nosso sapo musical? Quem fez pode usar o mesmo, mas se
ainda não conseguiu fazer vamos fazer hoje e nos divertir cantando e nos
divertindo muito com ele?
ASSISTA AO VÍDEO NO LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=mZfj56Ylero

06 DE AGOSTO - Sexta-Feira
5 – Vídeo: Cantiga de Ninar Africana

Fonte da imagem: Print de https://www.youtube.com/watch?v=gkjEgJ6J0FU Acesso em 19/07

OBJETIVOS:
 Conhecer as culturas afro-brasileira e indígena, entre outras, a fim de
ter um saber mais aprofundado e não estereotipado dessas culturas
DESENVOLVIMENTO:
Vocês sabiam que assim como nossos pequenos, as crianças de todo o
mundo também se divertem através da música? Assista no vídeo uma
cantiga africana. E o seu bebê, gosta de música?

ASSISTA AO VÍDEO NO LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=gkjEgJ6J0FU

