
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANJO AZUL 

Rua 31 de Março/nº 1508 / Lacerdópolis – SC / CEP: 89660 000 / Fone: (49) 3552 0279 

   E mail: ceianjoazullacerdopolis@gmail.com   Blog: www.ceianjoazul.blogspot.com 

Coordenadora: Marizane Dall’orsoleta. 

Professoras: Gracieli Goldoni Lopes.  

Auxiliares: Ana Cristina Stock & Gracieli Maziero Muraro.  

Horas trabalhada na Plataforma e WhatsApp – 15h. 

Sugestão de atividades para: 28/09//2020 até  02/10/2020 

 

TURMA DO BERÇÁRIO I - (MATUTINO/VESPERTINO) 

FIQUEM EM CASA... DIVIRTA-SE EM FAMÍLIA, APROVEITE SEU TEMPO JUNTOS E 
BRINQUEM!  CORONAVÍRUS NÃO É FÉRIAS! 

 

Sugestão de experiência da semana: 
      
      ♥ Entendemos que é quase impossível manter uma criança totalmente longe da 

tecnologia nos dias de hoje, mas a criança precisa ser estimulada a desenvolver o seu 

lado psicomotor como um todo, o que engloba a parte motora, cognitiva, afetiva e 

social. Por isso, é importante que ela seja corretamente estimulada com experiências 

adequadas dentro de casa também. Os familiares só precisam de uma dose extra de 

paciência, já que os pequenos ainda não têm muita coordenação motora. Mas com a 

prática eles vão ficando cada vez mais ágeis na execução das tarefas. E engana-se 

quem pensa que só é preciso trabalhar o movimento de pinça quando a época da 

alfabetização estiver mais próxima. Os músculos dos dedos dos pequenos devem ser 

exercitados desde sempre para que eles possam estar fortalecidos para este grande 

desafio que é segurar corretamente o lápis.  

Por isso, separamos experiências bem simples de serem 

colocadas em prática para que pais e filhos possam se 

divertir juntos e treinar esse movimento.  

    Deste modo a sugestão de experiência da semana é: 

Lata de leite ou uma caixa pequena: 

Palitos de picolé, canudos ou pequenos galhos de árvore 

seco.   

Modo de fazer: fazer cortes com estilete e/ou furos na 

tampa de plástico de uma lata de leite e estimular a criança 

colocar os palitos nos furos. 

 

     
 

OBSERVAÇÃO: Solicitamos que compartilhem as fotos das crianças realizando as experiências destes 

momentos no grupo do WhatsApp da turma, ficaríamos encantadas em vê-los desenvolvendo-as.  
 

 

Com muito amor, carinho e saudades mandamos vários 

beijinhos virtuais!!! 

Uma ótima diversão a todos!!! 

mailto:ceianjoazullacerdopolis@gmail.com
http://www.ceianjoazul.blogspot.com/

