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INTERAÇÕES E PRÁTICAS INFANTIS



Prezados Pais e Responsáveis 

A Assessoria da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, pensando na necessidade de nossas crianças bem pequenas estarem em casa neste momento, 

resolveu encaminhar atividades, acreditamos que os bebês e crianças bem pequenas sentem falta dos colegas, professores e desafios que encontram em suas 

Instituições de Ensino. A proposta para esse grupo etário supera o lápis e papel, invadindo o corpo, os sentidos, o movimento. Respeitando as especificidades das 

crianças bem pequenas.           Começaremos propondo a visualização da Contação de história do livro “APERTADO”, realizada pela DONA ESTÓRIA professora. ANGELA 

JACINTO DA SILVA  FUKUSHIGUI 

O desfralde e a ida ao banheiro é uma situação bem comum para crianças que já conseguem utilizar seu corpo para comunicar seus desejos. Por isso abordar esse tema é 

muito importante, para auxiliar nesse processo, respeitando o tempo de cada criança.                                                                         

Sugerimos também brincadeiras, conversas, músicas. Lembrando que Nada do que estamos oferecendo, deve ser entendido como imposição ou mudança dos hábitos 

que bebês e crianças já têm, vale considerar que a situação atual é nova para todos nós, com a possibilidade de encontros e descobertas.                                                                                           

Sendo assim, a sugestão é que: assistam a contação da história junto com a criança (clique no link). Utilize, com a criança, brinquedos, panos, sucata e o seu próprio 

corpo para imitar os personagens para que a história fique ainda mais interessante. Escute o que a criança tem a dizer história, que ela fale o que está pensando, sentindo, 

assistindo, ouvindo e relembre, junto com a criança, alguns momentos da história, brincando de faz de conta.                 

Para registrar esse momento tirem fotos, façam vídeos, desenhos e que registrem, da maneira que acharem melhor, tudo o que tiverem vontade. Enviem os registros para 

a Instituição Escolar da criança, pois estamos curiosos para ver este momento vivido por vocês. Pretendemos construir, coletivamente, um acervo de vídeos produzidos 

com nossas crianças, para socializarmos com toda a nossa rede de ensino.    Um abraço!

Equipe da Secretaria Municipal de Educação



Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=BgoFNWb0HLE

Após a história vamos cumprir os desafios!

https://www.youtube.com/watch?v=BgoFNWb0HLE


ze



https://www.youtube.com/watch?v=Qk-_mNGeKI0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=GjDbY0kvIFs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=C2d-OSlUGmQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=4LLXmKxvnVE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Qk-_mNGeKI0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GjDbY0kvIFs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C2d-OSlUGmQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4LLXmKxvnVE&feature=youtu.be


A zebra não está conseguindo acertar o cocô no penico do sapo.

Vamos ajudar a zebra?

➢ Reserve papéis e um balde para brincar.

➢ Amasse o papel e faça bolinhas.

➢ Acerte as bolinhas no balde.



ACESSE: https://www.youtube.com/watch?v=miEZjDOiWfE

https://www.youtube.com/watch?v=miEZjDOiWfE


Vamos registrar, desenhar, contar, dramatizar...

Se for possível, filme e envie para Instituição Escolar.

DICA



https://www.youtube.com/watch?v=gUQYpnKniVI

https://www.youtube.com/watch?v=1ah3ereevfU

cante as músicas

https://www.youtube.com/watch?v=gUQYpnKniVI
https://www.youtube.com/watch?v=1ah3ereevfU


Recadinho para você. 

SEMANA QUE VEM TEM MAIS 

BEIJOS 
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