E.M.E.I. JARDIM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA “LEONILDA ALVES VALENZUELLA”

ATIVIDADES BERÇÁRIO
18/10/2021 A 28/10/2021
Querida família! Mais do que nunca precisamos desenvolver nos pequenos a
consciência para o cuidado do meio ambiente e desenvolvimento da cultura de
sustentabilidade. Contamos com a participação de vocês.

SEGUNDA-FEIRA 18/10/2021
Preserve a natureza
Atividade 1: Vamos iniciar esta quinzena de atividades assistindo o vídeo com as
crianças. Temos como objetivo despertar a conciência sobre a necessidade de cuidar
do meio ambiente. É fundamental trabalharmoos constantemente sobre esse tema,
pois irá influenciar o presente e o futuro das gerações. Clique no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=vNHQxaiRRl0

Fonte da imagem: https://www.youtube.com/watch?v=vNHQxaiRRl0

TERÇA-FEIRA 19/10/2021
Paródia: PCJ “Gota d’Água”
Atividade 2: Desenvolvemos em nossa escola o projeto PCJ “Gota d’Água” que tem
como objetivo e intenção de conscientizar e desenvolver atitudes saudáveis de
cuidado com o meio ambiente. Hoje vamos apresentar e cantar a paródia que tem a
música original “A canoa virou” adaptada ao projeto. Acompanhe ao vídeo
apresentado pela professora Camila do Minigrupo através do link a seguir:
https://youtu.be/E51Nk3cZHqo
A ÁGUA ACABOU
POIS DEIXARAM ACABAR
FOI POR CAUSA DA TORNEIRA
QUE NÃO SOUBERAM FECHAR
COITADINHO DOS PEIXINHOS
QUE FICAM LÁ NO MAR
POR CAUSA DA SUJEIRA
NÃO CONSEGUEM NADAR
SANEAMENTO PRA CÁ
EDUCAÇÃO PRA LÁ

E O ODS
PODERÁ AJUDAR 2(X)

Fonte de imagem: https://br.pinterest.com/pin/41869471522679355/
Autoria da Letra: Professora Rita Borges (Maternal B)
EMEI Jardim Nossa Senhora de Fátima “Leonilda Alves Valenzuella”
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O significado da sigla ODS é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Os objetivos
foram pensados por vários países em reunião durante uma Cúpula da ONU, entre
eles estão: a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e
bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento, entre outros.

QUARTA-FEIRA 20/10/2021
Experiência: Água do planeta
Atividade 3: Hoje vamos utilizar uma garrafa pet com água para mostrar aos
pequenos sobre o uso conciente da água. Abra a torneira para a criança higienizar as
mãos ou escovar os dentes, a seguir mostre para a criança a garrafa com água, abra
a tampa e despeje um pouco numa bacia, converse com ela e diga que cada vez que
abrimos a torneira, o chuveiro, um pouco da água potável do mundo está indo
embora, por isso a importância de usar bem para não faltar.

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/514888169878828615/

QUINTA-FEIRA 21/10/2021
Passeio para observar o lixo
Atividade 4: A proposta de hoje é dar um passeio com as crianças, observando todo o
lixo que é deixado no chão pelas pessoas e mostrar que tem o local certo para
colocar. Incentive a colocar no lixo as sobras de alimentos ou embalagens de
alimentos. É importante ter em casa e na escola diferentes cestos para lixo orgânico e
lixo reciclável.

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/569423946630643085/
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SEXTA-FEIRA 22/10/2021
Brincadeira com o monstro da bolha
Atividade 5: É possivel criar diversos brinquedos utilizando materiais que poderiam ir
para o lixo. A proposta de hoje é fazer o monstro da bolha com garrafa pet para
brincar com bolhas de sabão, as crianças irão gostar muito, além de contribuir para a
conscientização do uso de materiais recicláveis também promove o fortalecimento dos
laços familiares. Para as crianças que são menores o adulto poderá auxiliar
assoprando o monstro da bolha.
Materiais necessários: Uma garrafa pet de 600 ml, uma toalhinha ou pedaço de pano
TNT, E.V.A. nas cores laranja, verde e preto (ou que você preferir), elástico,
detergente de louça, uma vasilha com água, esoura sem ponta. Siga o passo a passo
através das imagens abaixo:

Fonte Imagens: https://www.pragentemiuda.org/2010/09/fazendo-brinquedos-bolha-de-sabao.html

SEGUNDA-FEIRA 25/10/2021
Hora da história
Atividade 6: As histórias é um recurso maravilhoso para ensinar as crianças lições
importantes, além de desenvolver a oralidade e ampliar o vocabulário. A História de
hoje ensinar sobre a reciclagem e sustentabilidade. Clique no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=BQPIZmQodYM

Fonte da imagem https://www.youtube.com/watch?v=BQPIZmQodYM :
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TERÇA-FEIRA 26/10/2021
Construindo brinquedo com materiais recicláveis
Atividade 7: Hoje vamos utilizar materiais recicláveis para fazer castanholas divertidas.
Material necessário: Cola, 2 tampinhas de garrafa, tesoura, papéis coloridos, lápis,
régua e papelão. Use a criatividade e chame a família toda para brincar! Clique no link
abaixo e veja o passo a passo:
https://www.youtube.com/watch?v=S_0BbsbyY9g

Fonte das imagens: https://br.pinterest.com/pin/670754938222903953/

QUARTA-FEIRA 27/10/2021
DIA DA DOAÇÃO
Atividade 8: Doar o que ainda está em boas condições ajuda pessoas que necessitam
mais e incentiva a conservação dos objetos. Assim, terão uma vida útil mais longa,
fazendo valer o uso dos recursos naturais na sua fabricação. A doação também
contribui para que a criança entenda que todo objeto tem um valor, o que pode servir
como ensinamento sobre consumismo e solidariedade. Ensinar seu filho a doar
roupas e brinquedos que não use mais se enquadra nesses dois tipos de
sustentabilidade, que conversam diretamente com a ambiental. Escolha um brinquedo
ou roupas que não estejam usando e façam uma doação.

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/366339750943274220/
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QUINTA-FEIRA 28/10/2021
FERIADO ESCOLAR: DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO
SEXTA-FEIRA 29/10/2021
PONTO FACULTATIVO
ANEXO MOLDE “MONSTRO DA BOLHA”

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/144889313001723094/

