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Professoras: Gracieli Goldoni Lopes.  
Auxiliares: Ana Cristina Stock & Gracieli Maziero Muraro.  
Horas trabalhada na Plataforma e WhatsApp – 15h. 
Sugestão de atividades para: 05/10/2020 até  09/10/2020 
 

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: 
      
      ♥ Explorar, descobrir e aprender por meio de novas experiências é um passatempo divertido para nossas 

crianças. 
         A infância é uma época de descobertas, aventuras e magia. É nessa fase, durante a educação 
infantil, que elas sonham, inventam e descobrem coisas, aventurando-se em um mundo ainda 
desconhecido. 
            Por meio da brincadeira, as crianças pequenas aprendem muito ao observarem e manipular 
diferentes materiais com muitos detalhes a serem descobertos e apreciados. Cores, formas, 
tamanhos e texturas serão observados atentamente pelos pequenos exploradores, mas o 
importante mesmo é brincar aprendendo, esperar curiosamente pelo inesperado, envolver-se com 
o lúdico e com a possibilidade de novas descobertas, pois assim empreende-se uma aprendizagem 
feliz e divertida. 
      Trabalhar o desenvolvimento motor, incentivar a criatividade e o 
levantamento de hipóteses, despertar a curiosidade, perceber o mundo 
e seus elementos, bem como interagir e socializar com o outro são os 
objetivos a serem alcançados nas experiências que foram organizados 
pela professora e auxiliares em mais um pacotinho da descoberta.   

       Sendo assim convidamos a todos para passarem no período da 
tarde de terça feira dia 06/10 para ver como está ficando nossa 

escola, matar um pouquinho a saudades dos professores e retirar o seu 
pacotinho da descoberta e pertences no CEI Anjo Azul.  

 
         Salientamos que será tomado todos os cuidados necessários. 

 
     

 
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!!! 
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