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Campos de Experiência: “Corpo, gestos e movimentos”

Berçário II A e II B
Olá Famílias! Bom dia! Esperamos que estejam todos bem!

Quarta-feira 19/05/2021
Tema: BRINCANDO E APRENDENDO COM A NATUREZA

A exploração de elementos naturais possibilita atividades artísticas no espaço brincar e criar. As
crianças nascem com curiosidade natural  para explorar  e  experimentar  os ambientes.  Nesse
aspecto, ambientes da natureza oferecem desafios e provocações como nenhum outro lugar.

Atividade 1-  Brincar de comidinha com elementos da natureza, no primeiro momento o adulto
explicará para a criança sobre a atividade que irão fazer, com o auxílio do adulto a criança irá
recolher folhas, pedrinhas, gravetos, terra, areia e água para fazer a mistura. Será necessário
também alguns  utensílios  como,  tampas  plásticas  para  servirem como pratos  e  pedaços  de
madeiras que serão as colheres. Estimule a criança, questione sobre o prato que ela fez, se ela
gosta, interaja com a criança e prepare pratos como, arroz, feijão e salada (areia, terra e as
folhas).  Esse  momento  propicia  interação,  criatividade  e  a  imaginação,  pode  ser  focado  a
importância da alimentação saudável.

 

Atividade 2-  Ao término da primeira atividade converse com a criança sobre essa brincadeira
antiga, o “brincar de comidinha”, fazendo um resgate de sua infância e questione se ela gostou.
Em seguida proponha que ela auxilie na preparação de um prato simples, pode ser gelatina,
salada de frutas ou outro prato qualquer, peça sugestão á criança.



     

  

Pedimos por gentileza se possível que incluam devolutiva destas atividades, pode ser por meio
de fotos ou relato desses momentos na página do Berçário II. Sua participação é muito importante
para nós professoras.

  

Desde já agradecemos a colaboração de todos e um abraço carinhoso de todas as professoras. 


