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

ATIVIDADES JARDIM II
29/11 A 10/12/2021

Olá! Estamos iniciando mais uma quinzena de atividades planejadas com carinho para
vocês nossos alunos do Jardim II.

SEGUNDA-FEIRA: 29/11/2021
VÍDEO - A ÁRVORE DE NATAL
Atividade 1: Vamos assistir uma história especial de natal. Acesse o link abaixo:
https://youtu.be/o1LtZRIkujM
Depois de assistir ao vídeo a criança irá fazer uma árvore de natal. Para realizar a
atividade separe o material: 1 palito de sorvete, 3 forminhas de papel para doces ou
pode também recortar 3 triângulos de papel.
Vamos começar é muito simples é só seguir o modelo observando a foto.

Fonte da imagem: https://professorajuce.blogspot.com/2020/11/arvore-de-natal.html

AEE: JD II B, C e F: Realizar a atividade proposta com apoio de um adulto.
AEE: JD II C e E: A criança irá realizar a atividade proposta pela professora de AEE.

TERÇA-FEIRA: 30/11/2021
CARTA PARA O PAPAI NOEL
Atividade 2: O Natal está se aproximando, e para muitas famílias é uma tradição
comemorar esta data, que simboliza o nascimento de Jesus Cristo.
A proposta é escrever uma carta para o Papai Noel. As crianças expressam em palavras
o que gostariam de falar para o bom velhinho e o adulto escreve. Depois faça um bonito
desenho na sua cartinha.
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Fonte da imagem: https://image.freepik.com/vetores-gratis/bonito-desenhos-animados-bull-um-chapeu-de-inverno-envia-umacarta-ano-novo-feliz-natal-feriado-ilustracao-desenhada-a-mao_68292-1081.jpg

AEE: JD II B, D e F: Realizar a atividade com apoio de um adulto.
AEE: JD II C e E: A criança irá realizar a atividade proposta pela professora de AEE.

QUARTA-FEIRA: 01/12/2021
MONTAGEM QUEBRA-CABEÇA
Atividade 3: Colorir, recortar e montar o quebra- cabeça. Esta atividade está disponível
na escola para ser retirada pelas famílias.

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/534380312048158494/

AEE JD. II B, D e F: Realizar a atividade com o auxílio de um adulto.
AEE JD II C e E: A criança irá realizar a atividade proposta pela professora AEE .
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QUINTA-FEIRA: 02/12/2021
CONSTRUÇÃO BONECO DE NEVE
Atividade 4: Recortar círculos como no modelo, de acordo com a quantidade de letras

do seu nome, escrever em cada círculo uma letra. Recorte mais um círculo que será
usado para fazer a cabeça do boneco de neve. Colar os círculos em uma folha
seguindo a ordem da escrita do seu nome.

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/14918242506054772/

AEE JD II B, D e F: Realizar a atividade com o apoio de um adulto.
AEE JD II C e E: A criança irá realizar a atividade proposta pela professora de AEE.

SEXTA-FEIRA: 03/12/2021
VÍDEO MUSICAL
Atividade 5: Assista ao vídeo CLAP CLAP SOUND e se divirta produzindo sons,
utilizando o próprio corpo como instrumento musical.
Acesse o link: https://youtu.be/6UYnHJqo7_4

Fonte da imagem: https://br.freepik.com/vetores-premium/menino-africano-fofo-batendo-palmas_12435355.htm
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AEE JD II B, D e F: Realizar a atividade com o apoio de um adulto.
AEE JDII C e E: A criança irá realizar a atividade proposta pela professora de AEE.

SEGUNDA-FEIRA: 06/12/2021
VÍDEO – MUNDO BITA
Atividade 6: Assista ao vídeo Natal do Bita. Só está faltando você na festa, conte para
sua família e para seus amigos o que você irá fazer na festa do Bita.
Acesse o link: https://youtu.be/eulFsmcNHos

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

TERÇA-FEIRA: 07/12/2021
CARTÃO ESPECIAL
Atividade 7: A proposta é fazer um cartão de natal para sua família. Para fazer o cartão

vai utilizar os materiais que tem em casa: papel, tinta, cola, recortes de papeis,
canetinha. O mais importante é usar sua criatividade e seu carinho na confecção do
cartão. Você irá falar para o adulto e ele irá escrever sua mensagem no cartão.
Segue algumas sugestões de cartões para você se inspirar.

Fone das imagens: https://br.pinterest.com/pin/68742425091/activity/tried
https://br.pinterest.com/pin/363173157451 https://br.pinterest.com/pin/107453141100813821/650886/

AEE JD II B, D e F: A criança irá realizar a atividade com auxílio do adulto.
AEE JDII C e E: A criança irá realizar a atividade proposta pela professora AEE.
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QUARTA-FEIRA: 08/12/2021
BRINCADEIRA- ESTÁTUA DIFERENTE
Atividade 8: Assista ao vídeo e realize a brincadeira de estátua e queremos ver uma
estátua diferente. Acesse o link: https://youtu.be/QAGphdpM8a4

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/1970393573238362/

AEE JD II B, D e F: Realizar a atividade com o apoio do adulto.
AEE JD II C e E: A criança irá realizar a atividade proposta pela professora de AEE.

QUINTA-FEIRA: 09/12/2021
JOGO DA MEMÓRIA
Atividade 9: Hoje você irá confeccionar um jogo da memória para brincar com sua
família. Recorte quadrados de papel ou papelão que serão os cartões do jogo.
Escolha os desenhos que irá fazer nos cartões. Para confeccionar o jogo tem que
desenhar sempre dois desenhos iguais para formar o par no jogo.
Regras do jogo: Dois ou mais participantes. Cada participante na sua vez, vira dois
cartões e deixar que todos vejam. Caso as figuras sejam iguais, o participante irá ficar
com os cartões que formam par e jogar novamente. Se virar cartões com desenhos
diferentes, estes serão virados novamente e passar a vez ao participante seguinte.

Fonte da imagem: https://www.tempojunto.com/2017/07/19/um-jogo-da-memoria-feito-pelas-proprias-criancas/

AEE JD II B, D e F: Realizar a atividade com o apoio do adulto.
AEE JD II C e E: A criança irá realizar a atividade proposta pela professora de AEE.
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SEXTA-FEIRA: 10/12/2021
VAMOS ANDAR DE UM JEITO DIFERENTE?
Atividade 10: Assista ao vídeo da música Vamos andar de um jeito diferente e
explore os movimentos seguindo os comandos da música. Boa diversão!
Link da música: https://youtu.be/uBorRyJ81PA

Fonte da imagem: https://www.pinterest.pt/pin/201043570857471153/

BOM FIM DE SEMANA!
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ANEXO 1
ATIVIDADE: MONTAGEM QUEBRA-CABEÇA - 01/12/2021

