Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

ORGANIZAÇÃO SEMANAL DAS ATIVIDADES – 14/06/2021 a 18/06/2021
EMEI Maria Augusta Monteiro
BERÇÁRIO 1 e 2
SENHORES PAIS OU RESPONSÁVEIS
De acordo com Decreto Municipal as aulas presenciais continuarão suspensas. Neste período,
organizaremos atividades de acordo com o Livro didático – Práticas Comentadas para inspirar – Creche (0 a
3 anos e 11 meses), que integra o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), aprovado
pelo Ministério da Educação (MEC) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
A Educação Infantil tem como eixos geradores a BRINCADEIRA e a INTERAÇÃO. Por isso, contamos com a
colaboração dos pais e/ou responsáveis para desenvolver as atividades com as crianças, para favorecer o
desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor.
Para tanto, é preciso considerar que:
O desenvolvimento de uma criança não acontece de forma linear. E, durante a evolução a criança
experimenta avanços e retrocessos, vivendo seu desenvolvimento de modo particular. Por isso, ESCOLA e
FAMÍLIA devem conhecer e respeitar as etapas do desenvolvimento infantil, tendo consciência de que
antecipar etapas e/ou não estimular a crianças não é o adequado.
Para tanto, é preciso considerar que:
Berçário:
 Importante estabelecer o vínculo afetivo com os pais e/ou responsáveis dando intencionalidade aos
momentos cotidianos, conversando, cantando e contando histórias para as crianças;
 Correm com facilidade, dançam, pedalam, chutam, sobem e descem escadas, rabiscam linhas verticais,
horizontais e círculos;
 Os brinquedos recomendáveis são carrinhos, trenzinhos, peças de encaixe, montar e desmontar, objetos
sonoros e bonecos.

MANTENHA UMA ROTINA ORGANIZADA PARA SEU FILHO (a). ESTABELECENDO HORÁRIOS PARA AS
REFEIÇÕES, O BANHO E O DESCANSO/SONO.

2º BIMESTRE
Livro didático: Práticas Comentadas para Inspirar.
Capítulo 5 – Marcas e registros de vida: Desenhos que contam
TEMA DA SEMANA: Desenhos riscos e rabiscos.
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ORGANIZAÇÃO DA SEMANA

SEGUNDA-FEIRA
Atividade – Leitura/Vídeo Alimentação saudável
Objetivos da atividade – (EI03CG04).
alimentação, ao conforto e à aparência.

Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, à

Materiais – Celular, Tablet ou TV.
Desenvolvimento da Atividade – Assistir juntamente com a criança o vídeo “Alimentação Saudável”,
após o vídeo apresente as frutas que tiver em casa para a criança, tire uma foto ou grave um vídeo da
criança saboreando sua fruta preferida.
Link vídeo: Alimentação Saudável
https://www.youtube.com/watch?v=UfdT8IcASTw

TERÇA-FEIRA
Atividade: Rabiscos e Contornos
Objetivo: (EI02TS03) Desenvolver a Observação, observar as formas das sombras, marcar as sombras
com desenho.
Material: Giz de lousa.
Desenvolvimento: Buscar um espaço cimentado, onde possa ser desenhado. Onde possa haver uma
sombra bem visível para se sentar. Podemos brincar de desenhar, na sombra, e traçando os desenhos
livres no chão com o giz, depois deixar que a criança explore o desenho e criem suas marcas sem
necessidade de exigir nada, deixem os pequenos livres para os riscos e rabiscos.

QUARTA-FEIRA
Atividade: Construção de marcas gráficas.
Objetivos: (EI01TS02). Traçar marcas gráficas em diferentes suportes usando instrumentos riscantes e
tintas.
Materiais: Bacia ou qualquer outro recipiente que facilite a
manipulação da criança, areia, fubá, ou farinha de trigo.
Desenvolvimento: Coloque a bacia ou recipiente no chão
despeje a areia, farinha ou fubá na bacia, posicione a criança
para que ela tenha acesso fácil, comece colocando a mãozinha
da criança para que fique o desenho da mão, depois incentive a
fazer riscos usando os dedinhos. Só tenha o cuidado para que a
criança não inale o pó.

QUINTA-FEIRA
Atividade: Riscos e marcas no papelão.
Objetivo (EI01TS02): Traçar marcas gráficas em diferentes suportes usando instrumentos riscantes.
Materiais: Caixa de papelão se possível que caiba a criança dentro, ou parte do corpo Papelão, giz de
cera, lápis de cor, carvão, o que tiver em casa.
Desenvolvimento: Procurar um ambiente arejado, calmo. Disponibilize à caixa e explique à criança que
ela fará um monte de desenho dentro “da casinha”, caixa ou outro nome que você quiser criar.
Entregue os objetos riscantes (usar o que houver à disposição, como por exemplo, carvão, giz de cera),
para que a criança possa utilizá-los para riscar e deixar marcas no papelão. É necessário um adulto por
perto para auxiliar e conversar com a criança durante a atividade, caso ela fique com medo de entrar
dentro da caixa.
Observação: Os bebes de colo (que não andam, ou não conseguirem realizar a atividade) a mamãe
poderá pegar na sua mãozinha e direcioná-lo, ou colocar algum brinquedinho junto dele no momento da
brincadeira.

SEXTA-FEIRA
Atividade: Arte com tinta
Objetivo – (EI01TS02): Traçar marcas gráficas em diferentes suportes usando instrumentos riscantes ou
tintas.
Materiais – Água, farinha (trigo), sal, corante, suco em pó ou gelatina, pincel ou pedaço de esponja,

papel ou papelão (para explorar a tinta).

Link vídeo: Tinta Caseira Comestível: Farinha de Trigo
https://www.youtube.com/watch?v=ETu7gVXfdU8
RECEITA DA TINTA COMESTÍVEL
1 COPO DE ÁGUA
1 COPE DE FARINHA DE TRIGO
1 COPO DE SAL
Corante alimentício ou
1 pacote de suco artificial.
Em um recipiente misture todos ingredientes até ficar cremoso, podendo separar em potinhos se quiser,
acrescente o corante ou suco da cor que preferir.

Desenvolvimento da atividade– Depois de preparada a tinta, disponibilizar em copinhos de plásticos ou
descartáveis. Colocar o papel no chão juntamente com a tinta, o pincel (ou esponja) e deixar a criança
explorar à vontade. O adulto poderá auxiliar caso necessário.
Obs: Se preferir fazer a arte com os dedinhos fiquem a vontade (principalmente os bebês que não
conseguirem segurar o pincel).
Link vídeo: Tinta Caseira Comestivel: Farinha de Trigo
https://www.youtube.com/watch?v=ETu7gVXfdU8

