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

BERÇÁRIO II.
Semana de 25/10/2021 a 29/10/2021
_________________________________________________________________________
Olá família! Iniciamos mais uma semana.

Atividade 1: O MESTRE MANDOU
Explique para a criança que você é o mestre e que tudo o que você disser ela precisa
fazer (depois vocês podem inverter os papéis e a criança dar os comandos).
Para começar a brincadeira o mestre dirá: “O mestre mandou as crianças pularem, pulem
crianças!”
Realize também a ação a cada comando do mestre para incentivar a criança a fazer. Proceda
assim com ações do tipo: correr até determinado móvel ou lugar, andar devagar, rolar, deitar,
agachar, levantar, sentar, rodar, bater os pés, bater as mãos, mandar beijos, dar tchau, etc.

Atividade 2: DIA DA FANTASIA
Para a atividade de hoje vamos precisar de uma fantasia que a criança goste, pode ser uma
pronta ou confeccionar com o que tem em casa (chapéu de papel, roupas e sapatos dos
adultos, lençol, fitas, pintura facial, etc) O importante é que a criança se sinta fantasiada e use a
imaginação.
A criança pode passar o dia nessa fantasia e quando for perguntar as coisas para ela pergunte
pelo nome do personagem, por exemplo: “Agora é hora da sereia almoçar.”, “O pirata vai
assistir um desenho”, “Hora do homem aranha tomar banho”

Atividade 3: HISTÓRIA: CADÊ CLARISSE? - SONIA ROSA
No vídeo a seguir temos a história que mostra um dia da vida de Clarisse.

Após mostrar o vídeo para criança, vá perguntando a ela “Cadê, ______?” durante as
atividades do dia e estimule a criança a responder o que está fazendo naquele momento.

Fonte: Emei Meu Anjo acesso em 18/10//2021
Link do vídeo:
https://youtu.be/gJIMTn7JBl4
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!

