Prefeitura Municipal de Hortolândia
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia
EMEI MIGUEL CAMILLO.

BERÇÁRIO II.
Semana de 18/10/2021 a 22/10/2021
_________________________________________________________________________
Olá família! Iniciamos mais uma semana.
Atividade 1: CHUTE AO GOL
Vamos trabalhar a coordenação motora, equilíbrio, imaginação e explorar a linguagem corporal
com uma brincadeira que toda criança ama: futebol. Para isso vamos precisar de uma trave
(pode ser uma caixa de papelão, entre os pés de uma mesa, duas latas, etc) e uma bola.
Coloque a trave (ou caixa) a uma distância pequena. Marque o local onde a criança deverá
chutar a bola. Mostre como fazer e depois os incentive a imitar os movimentos. Vibre quando
fizerem gols e procure facilitar, caso esteja muito difícil para elas. Diga frases como se
estivesse narrando o jogo: “(nome da criança) chutou pra fora!” ou “Foi foi foi foi dele,(nome),
o craque da camisa número dez!” ou “É gol, que felicidade! É do (nome)!” Você também pode
contar os chutes e os gols das crianças com elas, por exemplo: “Dois gols do (nome)!, “(nome)
chutou três vezes!”.

Atividade 2: FAZENDO COMIDINHA
Nada melhor para soltar a imaginação do que brincar de fazer comidinha. Para a brincadeira
você pode usar panelas de brinquedo ou potes e panelas convencionais, talheres, pratos e
também bolinhas de papel, folhas, areia, tampinhas coloridas, grãos de feijão/ arroz/ milho para
fingir que são as comidas.
Deixe-as brincar livremente, explorarem e manusearem os materiais. Diga a elas que a
comidinha é de mentirinha e que não serve para comer de verdade. Apesar de não terem

esta abstração, elas começaram a compreender o faz de conta. Observe se elas brincam
sozinhas, o que é mais provável para esta idade, mas há algumas que escolhem parceiros
de brincadeira e é importante observar esta interação. Coloque alguns bonecos ou bonecas
para que as crianças os alimentem. Diga que são os filhinhos/ clientes de restaurante delas
e que estão com fome.

Atividade 3: DE QUAL ANIMAL É ESSE SOM?
No vídeo a seguir temos vários sons para que a criança escute e tente adivinhar de qual
animal pertence.

Fonte: Canal tio André acesso em 13/10/2021
Link do vídeo:https://youtu.be/1eiGSX0t-nc

Não se esqueça de enviar uma foto ou um vídeo curtinho de no máximo 1 minuto da realização
das atividades.
Agradecemos a todos pela interação e participação nas atividades. Tenham todos um excelente
final de semana!

