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Instruções
Senhores pais e responsáveis seguem sugestões de sites para serem
realizadas no período de férias, são atividades recreativas para serem
vivenciadas no contexto familiar.
Ótimas férias aproveitem bastante.

Beijos com muito carinho Professora Alissa.

ATIVIDADES DE FÉRIAS MATERNAL II

COORDENAÇÃO MOTORA FINA :
OBJETIVO: Na coordenação motora fina verificamos o uso de músculos
pequenos, como das mãos e dos pés. Ao desenhar, pintar, manusear
pequenos objetos, a criança realiza movimentos mais precisos, delicados, e
desenvolve habilidades que a acompanharão por toda a vida.
TINTA RELEVO

Ingredientes da tinta relevo:
1 colher de sopa de farinha de trigo com fermento
1 colher de sopa de sal
água o quanto baste para diluir o trigo e sal.
corante alimentício nas cores que mais gostar
Tipo de papel:

Você vai precisar de papel com gramaturas maiores, ou seja, mais grossos,
tais como cartolina, papelão ou papel cartão. Corte o papel para que ele caiba
no micro-ondas, ou em cima de uma forma metálica no forno.

Como preparar:
O primeiro passo é misturar o trigo com fermento (se não encontrar a mistura
pronta, utilize 1 colher de sopa de trigo e 1 colher de café de fermento) e o sal.
Acrescente água aos poucos até que a mistura esteja bem diluída e com
textura macia.
Pintar e depois aquecer
Desenhe e pinte com a ajuda de um pincel ou outro material de sua
preferência.
Quando a pintura estiver pronta, basta levar ao micro-ondas, em potência alta,
entre 10 e 30 segundos. Se preferir, leve ao forno médio preaquecido por 3
minutos.
Se o relevo não surgir, volte ao micro-ondas ou forno por mais alguns
instantes.

SUGESTÃO DE SITE: https://www.jogosdaescola.com.br/

SENTIMENTOS:
OBJETIVO: Favorecer a autoestima; refletir sobre seus sentimentos,
externando-os; representar sentimentos de forma a melhor compreendê-los;
falar de si; auxílio na construção da representação de si; trabalhar em grupo,
solidária e respeitosamente.

SUGESTÃO DE SITES:
https://youtu.be/jmQoDtE3o1Y
https://www.youtube.com/watch?v=pH6YnSb4Rgo
https://www.youtube.com/watch?v=ZN_00x79sKY
https://www.youtube.com/watch?v=KBGPBWhiCQo

CORES PRIMÁRIAS – CONCEITOS MATEMÁTICOS:

OBJETIVO: A abordagem da Matemática na educação infantil tem como
finalidade proporcionar oportunidades para que as crianças desenvolvam a
capacidade
de:
estabelecer
aproximações
a
algumas
noções matemáticas presentes no seu cotidiano, como contagem, relações
espaciais etc.

SUGESTÃO DE SITES:
https://www.youtube.com/watch?v=FCnetD61G6A
https://www.youtube.com/watch?v=kygn6QpxlOk
https://www.youtube.com/watch?v=JItpE--nk5E
https://www.youtube.com/watch?v=4pJ1rmqlBjE

SEQUÊNCIA DE CORES:

SUGESTÃO DE SITES:
https://br.pinterest.com/pin/489696159464957786/?autologin=true
https://br.pinterest.com/pin/489696159464957786/?autologin=true
https://br.pinterest.com/pin/613263674238267944/
https://br.pinterest.com/pin/838514024349066772/
https://br.pinterest.com/pin/512003051363051877/

