UME CELY DE MOURA NEGRINI
“FUNDO DO MAR”

Temos um grande privilégio por morar em uma cidade litorânea (onde têm praias)!
Vamos aproveitar essa rica oportunidade para explorar e conhecer um pouco mais sobre
os animais que vivem no mar? Alguns destes animais estão na letra desta música.
Vamos ler? Se preferir poderá acessar o link da música e ouvi-la.
Atividade nº 01
Escuta
Este é um momento de escuta ativa. Procure um lugar em sua casa onde você fique
acomodado com a criança, converse com ela sobre a praia e faça algumas perguntas
sobre o mar.
Sugestões de perguntas para fazer para a criança:
1) você já foi à praia?
2) o que é uma praia?
3) o que encontro lá?
4) você acha que a água do mar é doce ou salgada?
5) a água é quente ou fria?
6) a praia é grande ou pequena?
7) qual é a cor do mar?
8) o que será que tem no fundo do mar?
9) quais os animais que vivem na água do mar?
10) o que podemos fazer para não sujar a praia?
Atividade nº 02
Tartaruga com elementos da natureza
Materiais:
Folha de árvore para formar o corpo (dê preferência para as folhas que já estiverem no
chão);
Folha sulfite ou outra que tiver;
lápis, giz, canetinha ou outro material que possa riscar;
Cola.
Como realizar: cole a folha de árvore em uma folha sulfite e em seguida risque, fazendo
a cabeça e as patinhas da tartaruga. Dica: você poderá montar várias tartarugas, com
tamanhos, cores e formas diferentes e se ainda preferir monte seu fundo do mar.
https://www.youtube.com/watch?v=iY91JoMWQoM

UME CELY DE MOURA NEGRINI
“O HOMEM QUE AMAVA CAIXAS”
No segundo domingo de agosto, é comemorado o dia dos pais. Vamos acompanhar a história de um pai
e um menino no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=cf09drTLLqo

Atividade
Com a ajuda de um adulto, use a criatividade e construa algum brinquedo com uma caixa de papelão,
pode ser pequena ou grande.
Devolutiva: Grave um vídeo da participação da criança ou registre no grupo da sala fotos da atividade.

UME CELY DE MOURA NEGRINI
“EU AMO MEUS AVÓS”

Atividade: hoje dia 26/07 é comemorado o dia dos “avós”. Veja o vídeo com essa linda
homenagem para nossos vovôs e vovós:
https://www.youtube.com/watch?v=gTN9XzR8ceM
Atividade 1
https://www.ideiacriativa.org/2012/07/atividade-matematica-dia-dos-avos.html
Olhem o desenho com bastante atenção e responda:
1) Quantas vovós aparecem?
2) Quantas meninas?
3) Quantos meninos?
Atividade 2
Entrevista com a criança :
1) Quais os nomes dos seus avós e avôs?
2) Você mora perto ou longe da casa deles?
3) O que você mais gosta de fazer quando está com seus avós?
4) Envie uma foto sua com seus avós para que possamos conhecê-los.
Devolutiva: Mande uma foto ou vídeo.

