ATIVIDADES PORTAL
GRUPO: MATERNAl II A/B
PROFESSORAS: ADELITA, ROSA CRISTINA/TANIA/SIMONE
SENHORES PAIS/RESPONSÁVEIS, SOLICITAMOS O AUXÍLIO PONTUALMENTE NO
MANUSEIO DOS OBJETOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES. CONTAMOS COM A
COLABORAÇÃO DE TODOS PARA O SUCESSO DAS NOSSAS CRIANÇAS!

Exercitando a coordenação Motora Fina.
Objetivo: exercitar a coordenação motora fina, atenção, concentração, foco no olhar,
reconhecimento de cores e quantidades.
Proposta: Para a realização da atividade: primeiramente solicitamos que assista ao

vídeo,

clicando no link abaixo junto com seu filho (a). Como sugestão, a criança seguirá os
comandos falados na música. Depois de assistir pergunte a criança o que observou de mais
legal no vídeo?
https://www.youtube.com/watch?v=4tuROyzbk6A&t=39s
Sugestão de atividade contextualizada: agora em uma folha de sulfite desenhe um arco-íris,
recorte pedacinhos de papéis coloridos, a própria criança poderá recortar os pedacinhos de
papéis usando os dedos. A criança colará os pedacinhos de papéis nos espaços em branco,
formando um lindo arco-íris.

Nessa atividade, os pedacinhos de papéis poderão ser substituídos por cotonetes e potinhos
com tintas nas respectivas cores como a demonstração na foto; ou ainda a criança poderá
usar o próprio “dedinho” para fazer o arco-íris como no exemplo abaixo.

Fontes:
https://www.meumeninominhavida.com.br/2019/07/coordenacao-motora.html
https://br.pinterest.com/pin/546202261056959813/

https://br.pinterest.com/pin/361554676339204203/

Dicas com materiais de vida prática
Objetivo: exercitar o autocontrole, a concentração e a coordenação motora fina.
Proposta:

 Separando feijões
Vamos lá?

Veja quantos tipos de feijões ou outro tipo de grão há em sua casa, organize três potes sobre
uma bandeja grande.
No pote do meio, deposite um punhado de cada tipo de feijão e peça ao seu filho para
separá-los com os próprios dedos.
Instrua e deixe seu filho (a) fazer, orientando e demonstrando quando for necessário.

 Transferindo a água com uma esponja

Nessa atividade, serão necessários dois recipientes: um com água e outro vazio. Posicioneos na frente de seu filho (a).
Vamos ao desafio?
A criança precisará passar toda água de um recipiente para o outro com uma esponja, e
depois repita a ação. Explique que a mão deve funcionar como uma ferramenta, a fim de
transferir todo o líquido sem derramar e demonstre como fazer antes de iniciar.
Segue link do vídeo explicativo de como realizar as atividades acima:
https://www.youtube.com/watch?v=GWcWsG-IUmk
Objetivo: exercitar coordenação motora fina, concentração, foco no olhar, reconhecimento
de cores e quantidades.

Dicas com materiais recicláveis

Proposta: Para realizar essas atividades será necessário separar um pote vazio de sorvete
ou outro tipo de recipiente, palitos de sorvete, tampinhas de garrafas plásticas (pet) e
prendedores de roupas.

 Com um pote (foto acima) perfurado por um adulto, a criança colocará os palitos nos
furos e depois irá retirá-los.

 Nesta atividade um adulto solicitará que a criança coloque os prendedores na borda
do pote, depois retire-os.

 Agora separe um recipiente, baixo e transparente, ou use o mesmo pote da atividade
anterior; ponha um pouco de água e as tampinhas de garrafas plásticas (pet), em
seguida peça para a criança tirar as tampinhas de dentro da água, usando um
prendedor de roupas.
Segue link do vídeo explicativo de como realizar as atividades acima:
https://www.youtube.com/watch?v=_RktLEJsjZY&feature=youtu.be
“NENHUM DE NÓS É TÃO BOM QUANTO TODOS NÓS JUNTOS”

