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

BERÇÁRIO II.
Semana de 04/10/2021 a 08/10/2021
_________________________________________________________________________
Olá família! Iniciamos mais uma semana.
Atividade 1: ÁGUA QUENTE/ ÁGUA FRIA
Vamos aproveitar esse calor para desenvolver o senso tátil dos pequenos. Coloque várias
bacias e baldes com água espalhados em uma área externa. Os recipientes não precisam estar
cheios. Encha alguns baldes com água quente e incentive-os a colocarem a mão dentro. Depois
coloque a mão da criança no balde com água fria, para que sinta a diferença. Preste atenção na
reação das crianças. Também podem ser utilizadas algumas pedras de gelo para a atividade,
apenas se atentem pois o contato excessivo com o gelo pode machucar a pele. Observe as
reações e a cada nova situação, enfatize: “gelado!” – ou “a água está quente!” – ou ainda “que

água fria!”.

Atividade 2: COLOCANDO TUDO EM ORDEM
Para essa atividade vamos precisar de 2 caixas ou sacolas e brinquedos ou objetos de duas
categorias diferentes. Ex: carrinho/bola, potes/tampas, brinquedos grandes/ brinquedos
pequenos, etc.
Espalhe os dois tipos de objetos no chão, todos misturados. Deixe a criança manusear e
brincar com eles por algum tempo. Depois peça para separar os objetos nas caixas, explicando
que uma caixa é para guardar os carrinhos e a outra para guardar as bonecas, por exemplo.
Diga que está tudo uma grande bagunça e peça para ajudar a deixar a sala arrumada e
organizada, de modo que fique bonita e limpa outra vez. Incentive e elogie enquanto estão
arrumando tentando interferir o mínimo possível. Cada vez que ela trocar as caixas, enfatiza a

caixa a que pertence aquele objeto, para que a criança o coloque no lugar correto.
Atividade 3: ESQUEMA CORPORAL COM MÚSICA
No vídeo a seguir temos uma musiquinha que ajuda as crianças a conhecerem melhor seu
próprio corpo e ampliar seus movimentos corporais:

Fonte: Canal Xuxa Oficial acesso em 28/09/2021
Link do vídeo: https://youtu.be/r64qYQ3UJVQ

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!

