AMORIM LOPES
Jardim I A, B, C, D e E
PROJETO QUALIDADE DE VIDA: ‘’ UMA ESCOLHA URGENTE, UMA SOLUÇÃO
PARA GENTE!’’

É dia

crianças, viva!
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Objetivos:


- Conhecer diferentes gêneros literários através da linguagem oral e escrita;



- Apreciar a leitura;



- Identificar as partes do corpo e tomar consciência de si mesma.



- Apreciação das suas próprias obras;



- Manusear e explorar diversos materiais;



- Desenvolver a coordenação motora;



- Desenvolver a interação entre família;



- Atenção e coordenação;



- Desenvolver a imaginação a criatividade;



- Levar a criança a movimentar seu corpo;



- Ampliar o vocabulário e estimular a oralidade;



- Estimular a interação entre os pares.

AMORIM LOPES

ATIVIDADE 1

É dia das crianças, viva! Mas... o que é uma criança?

VÍDEO: O que é uma criança?
Por Fafá conta

LINK: https://youtu.be/csCw0CPb6Kw
Acesso em 02/10/2021

Fonte: Youtube, O que é uma criança? por Fafá conta, 2016.

O QUE FAZER: Assistir o vídeo: O que é uma criança? por Fafá conta junto com a família,
após o vídeo fazer um desenho bem bonito e colorido de como você é (criança).

ATIVIDADE 2

Atividades manuais para crianças por SUPERHANDS

VÍDEO: Como fazer bonecos de bexiga

LINK: https://youtu.be/oe6rOpMXsMU
Acesso em 02/10/21
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Fonte: Youtube, Como fazer bonecos de bexiga, 2015.

O QUE FAZER: Assistir o vídeo: Como Fazer bonecos de bexiga por SuperHands e construir o
seu boneco de bexiga usando a criatividade.

ATIVIDADE 03

BRINQUEDOS DE PAPÉIS

Vídeo: 3 dicas de atividades fáceis
Brinquedos de papéis

LINK: https://youtu.be/NkW4Oc86Z1s
Acesso em 02/10/2021

Fonte: Youtube, 3 dicas de atividades fáceis - brinquedos de papéis, 2021.

O QUE FAZER: Assistir o vídeo: 3 dicas de atividades fáceis - brinquedos de papéis com a
família. Em seguida, escolher um dos brinquedos, confeccioná-lo com a ajuda de um adulto e
brincar livremente.
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ATIVIDADE 04

GINCANA VIRTUAL por Michelle Pais

Vídeo: Brincadeiras – dia das crianças (virtual)

LINK: https://youtu.be/TIKYjJkSB1Q
Acesso em 02/10/2021

Fonte: Youtube, Brincadeira – dia das crianças (virtual), 2020.

O QUE FAZER: Assistir o vídeo da GINCANA VIRTUAL com a família pausando o vídeo de
uma rodada para outra ou sempre que necessário, assim vocês poderão realizar as atividades
pedidas com calma. Não esqueçam de fotografar ou de filmar!

Lembre-se: Realize as atividades com bastante atenção e mande para a
professora, que está muito curiosa para ver tudo o que você fez...
Um abraço!

