Sugestões de Atividades
Pedagógicas
Auxiliando as famílias no desenvolvimento
infantil, durante o período de Pandemia
COVID 19. (caderno 1)

Querida Família ...
Nesse momento que as crianças permanecem
em casa, é importante uma maior
proximidade
com a família . Elas lembrarão dessa época
como
um período de brincadeiras com a família,
histórias, banhos demorados, farra na sala,
dentre outros.
Por isso a importância de construímos
memorias afetivas, sem deixar de lado a
rotina
escolar. Sugerimos algumas atividades, com o
objetivo de complementar esses momentos de
ternura com os filhos !

Nossa Equipe de Gestão e Educadores estará sempre
apoiando vocês, famílias do Lar !
Qualquer dúvida estaremos a disposição, através dos
contatos abaixo ou nas sedes das Creches.

Sugestão de Atividade 1 (Bebês – 0 a 1 ano e 6 meses)
Estimulação com as habilidades sensório
motor e visual.

Colocar os objetos ao alcance de suas mãos,
para que o bebê tente pega-los. Movimente os
objetos coloridos na frente do bebê, sempre
conversando com ele isso estimulará sua
movimentação ocular e a noção de
lateralidade.

Sugestão de Atividade 2 (Bebês – 0 a 1 ano e 6 meses)
Trabalhando a psicomotricidade.

Organize um espaço na casa, coloque o bebe
em um lençol e vai se movimentando por todo
ambiente permita que esse movimento seja
livre e espontâneo, explore esse ambiente,
esconda seu rosto através do lençol interagindo
com o bebê, ele vai amar esse momento.

Sugestão de Atividade 3 (Bebês – 0 a 1 ano e 6 meses)
Trabalhando com texturas e
sensações.
Dar ao bebê objetos de
texturas diferentes para que
ele os toques com os pés:
cartelas de ovos, lixas, caixa de
areia, tecidos etc.

Sugestão de Atividade 4

(Crianças Bem Pequenas 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
Acerte o buraco
Em uma caixa de papelão, recorte
um círculo no centro. Pegue uma
bolinha pequena, coloque dentro da
caixa e fale para criança tentar
acertar dentro do círculo.
Essa atividade trabalha a
coordenação motora dos pequenos!
Material necessário: 1 caixa de
papelão , 1 bolinha pequena

Sugestão de Atividade 5
(Crianças Bem Pequenas 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
Caça as Batatas !
Material: jornais e revistas, dois cestos de
boca larga.
A criança deve amassar várias folhas de
jornal ou revistas ( serão as batatas). Essas "
batatas" deverão ser espalhadas em vários
lugares. Depois, os participantes, divididos
em duas equipes, devem apanhar as
"batatas" e colocá-las no cesto destinado ao
seu grupo. A equipe que tiver o maior
número de "batatas" vence a brincadeira.

Sugestão de Atividade 6

(Crianças Bem Pequenas 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
SEPARANDO AS PEÇAS DE ROUPAS.

Objetivos:
•Desenvolve a organização;
•Responsabilidade pelos próprios pertences;
•Coordenação motora;
•Noções de cores e tamanhos.
Desenvolvimento:
•Organizar as roupas limpas é uma ótima atividade para o desenvolvimento da criança, onde
possui inúmeros benefícios;
•Ao tirar as roupas do varal, empilhe-as sem ordem e peça que as crianças as separem em pilhas;
•Uma de camisetas, uma de shorts, uma de calças e assim por diante;
•Para dificultar um pouco mais, peça que as separem por cores, tamanhos e também por
integrantes da família (uma pilha para a mamãe, outra para o irmãozinho, e assim por diante);
•Esse momento pode ser usado para conscientizar sobre a divisão de tarefas e organização da casa.

