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Olá Pessoal de Casa,

Muitas famílias, quando deixam seus filhos no CMEI, se perguntam: o que os

bebês e as crianças até três anos podem aprender?

O período de vida de zero a três anos caracteriza-se por transformações

muito rápidas e contínuas. Observar um bebê hoje e observá-lo novamente daqui a

um mês pode nos causar sentimento de admiração e surpresa, pois a todo

momento ocorrem novas conquistas.

Conquistas estas que vão sendo marcadas por aprendizagens cada vez mais

complexas e sutis, como por exemplo: o tônus muscular mais firme, a cabeça que

se sustenta sem escoras, a mão que se desloca “curiosamente” para um objeto, um

pezinho que já é levado à boca, um sorriso que encanta, o engatinhar e o andar

que surgem possibilitando novas explorações, a fala que emerge em meio a tantas

trocas sociais.

Considerando as questões acima, torna-se importante às famílias saber que

as atividades sugeridas para os bebês e as crianças pequenas estão organizadas

nas relações e interações com os outros, voltadas para as experiências concretas e

no desenvolvimento da autonomia e da linguagem.

De acordo com Maria Carmen Silveira Barbosa (2007), as crianças

pequenas apreendem o mundo através das práticas culturais, isto é, a partir daquilo

que fazem com elas e do que falam para elas: cuidados de higiene, alimentação,

carinho, conversa, aconchego, segurança e confiança.

Neste sentido, desejamos que em tempos de pandemia, nós, profissionais da

Educação Infantil, possamos acolher as expectativas das famílias contribuindo para

as vivências das crianças, que ampliam a cada dia os potenciais cognitivos,

afetivos e sociais.

Sabemos que muitas vezes, as condições de famílias trabalhadoras dificultam

um acompanhamento mais próximo daquele que a escola propõe para o

desenvolvimento das crianças, mas, neste momento em que o mundo luta contra a

proliferação do novo CORONAVIRUS, faz- se necessário estreitar os lações entre a

família e a escola.



Olá Pessoal de Casa,
Eu sou o boneco Zé do Livro,

gosto muito de ler e ouvir histórias e
tenho a missão de despertar nas
crianças a interação com o mundo
da literatura e da imaginação, por
meio das histórias infantil.

Estou muito feliz, em poder
ajuda-los nesse momento, o melhor
é estar em casa com as nossas
famílias!

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA – MG
SECRETARIAMUNICIPAL DAEDUCAÇÃO

Mamãe, papai ou responsável,

Agora precisamos da sua ajuda! Durante esses dias de distanciamento social,

a escola/CMEI onde o seu filho (a) frequenta, encaminhará algumas sugestões de

atividades para que os pequenos se sintam envolvidos e interagidos com a rotina

que já estão acostumados.

As atividades sugeridas serão organizadas coletivamente pelas professoras e

educadoras, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento dos pequenos de

maneira lúdica e prazerosa.

Para iniciar os trabalhos, organizamos uma introdução com uma história do

Zé do Livro, seguida de algumas sugestões de atividades que podem fazer parte da

rotina das crianças! Este boneco é muito querido por todas as crianças! As famílias

que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, poderá apreciar um

pouquinho desse boneco que faz parte da história das nossas Escolas eCMEIs.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA – MG
SECRETARIAMUNICIPAL DAEDUCAÇÃO

Recadinho do Zé do Livro para as crianças!

Olá querida criança, tudo bem com você?

Eu estava com muitas saudades, por isso fui até a escola e pedi a sua

professora para me ajudar a ficar um pouquinho mais próximo de você! Como as

professoras são muito legais, entraram em contanto com os seus pais e hoje estou

aqui, perto de você para deixar o meu recadinho!

Ops! Acho que tem algum coleguinha que ainda não me conhece! Então eu

vou me apresentar! Eu me chamo Zé do Livro! Sou um boneco que gosta muito de

ler e ouvir histórias, passear com a família e também gosto muito da minha escola.

Eu já visitei a casa de muitos coleguinhas. Ah! Como tenho saudades dessas

aventuras! Como era bom conhecer as famílias, fazer amizades, passear em lugares

diferentes e escutar histórias todas as noites junto de um coleguinha, que era

sorteado pela professora a cada semana e me levava para junto da sua casa.

Mas neste momento, não posso visitar a casa de vocês! Devemos todos ficar

em casa com as nossas famílias! Sabem por que crianças?

O nosso planeta está vivendo algo importante e perigoso, que muitos de

vocês têm ouvido muito falar: o tal de CORONAVÍRUS! Só que ele é um bichinho tão

pequenininho, mas tão pequenininho que nem conseguimos enxergar!

Este bichinho já viajou por várias partes do mundo e pode chegar à nossa

cidade. Por isso, as nossas famílias estão nos protegendo, cuidando para que cada

criança fique dentro de casa. Pois assim, se ele chegar não poderá nos atingir!

Mas não se preocupem crianças! Vou ajudar você e a sua família a viver

momentos que lembrem das atividades que realizamos juntos quando estamos na

escola.

Como eu gosto de ler e ouvir histórias, hoje eu trouxe lá do fundo do meu baú

uma historinha muito legal para você e toda a sua família, que se chama “Cadê

Todo Mundo?”. Com esta história juntos vamos entender um pouco mais sobre o

CORONAVÍRUS!

Ah! E não se esqueçam crianças, devemos continuar ficando em casa, para

nos proteger, lavando sempre as nossas mãos com água e sabão e pedindo as

nossas famílias para higienizá-las com o álcool gel.



Sugestões:
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Proposta 1:

Hora da história: “Cadê Todo Mundo?”, com a participação de toda a família. (A

história está disponível no final desse material)

Neste momento, sugerimos que reúna sua família e conte a história para toda a

turminha da sua casa e na sequência façam as atividades.

Proposta 2: O Zé do Livro resolveu brincar de imitar os animais da história!

O nosso amigo Zé do Livro, trouxe uma brincadeira muito legal para as famílias

brincarem com as crianças!

Mamãe, papai ou responsável, precisamos da sua ajuda para conduzir as crianças

nessa brincadeira. Vamos lá?

É muito fácil! Basta mostrar para as crianças a imagem dos animaizinhos da história

e incentiva-los a imitar os bichinhos. Ops! Só uma dica antes de iniciar a brincadeira.

Faça a imitação primeiro, para as crianças aprenderem comvocê!



Sugestão: Para finalizar a brincadeira, caso a família tenha acesso, sugerimos que

assistam o vídeo “Seu Lobato tinha um Sítio”, disponibilizado no

endereço(https://www.youtube.com/watch?v=lEmoOncDABY e continue a

brincadeira com os bichinhos que aparecerem namúsica.

Hoje é dia de movimentar o corpinho com o Zé do Livro!

Proposta 3: Atenção Família! O nosso amiguinho Zé do Livro trouxe uma história

muito legal que vai fazer o corpinho das nossas crianças se mexer e é muito fácil

aprender!

Orientações: No momento que for contando a história, direcione a imitação dos

gestos, conforme vai aparecendo a cada pausa.

Historinha: O Pintinho Fujão

Era uma vez um pintinho fujão... que fugiu do galinheiro e foi passear pela

floresta. Vamos passear com o pintinho? (fazer movimentos de passear)

O pintinho andou... andou... sentiu muito calor (abanar para refrescar) ...

ficou cansado e se sentou um pouco. (sentar)

Ainda cansado, o pintinho espreguiçou... Bocejou e se deitou no chão

( espreguiçar, bocejar e deitar).

O pintinho adormeceu... (dormir)

Já estava ficando de noite... a mamãe do pintinho saiu à sua procura.

COCOCORICÓ... FILHINHOOOOOOOOO ...

O pintinho acordou assustado e tremendo de frio (fazer cara de assustado e

tremer) ... ele correu para pertinho da mamãe (correr para perto da mamãe

galinha).

A mamãe deu água e comidinha para o pintinho. (fazer de conta que está

tomando água e comendo)

O pintinho ficou feliz com a proteção da mamãe e aprendeu a lição... Fugir

não pode não!
Texto criado pela professora Ivani Ferreira.

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


Proposta 4: Hora de musicalizar com as crianças!

As crianças, nessa faixa etária, gostam de muito de cantar músicas. Para completar

as atividades do dia, sugerimos uma música que as crianças manifestam muita

alegria em cantar! Ah! E não esqueçam, de fazer os gestos durante a cantoria.

Meu Pintinho Amarelinho

Meu pintinho amarelinho

Cabe aqui na minha mão (na minha mão)

Quando quer comer bichinhos

Com seus pezinhos ele cisca o chão.

Meu pintinho amarelinho

Cabe aqui na minha mão (na

minha mão)

Quando quer comer bichinhos

Com seus pezinhos ele cisca o

chão.

Ele bate as asas

Ele faz piu piu

Mas tem muito medo é do gavião!

Ele bate as asas

Ele faz piu piu

Mas tem muito medo é do gavião!



Saudades do Zé do Livro!

Prezadas Famílias! Veja como o nosso amigo Zé do Livro é carinhoso com as

crianças! Ele enviou uma foto para diminuir a saudade desse bonequinho tão

encantador! Observem como a expressão facial do Bonequinho está

demonstrando alegria por estar juntinho de vocês!

Proposta 5: Na rotina diária, são tantas atividades ao longo do dia, que às vezes

nem percebemos como as crianças demonstram seus sentimentos. Por isso, é

importante observar como os pequenos, a cada atividade do dia estão se sentindo

(alegre, triste, com medo, com raiva, choroso).

Nesta atividade, com a ajuda da família, vamos incentivar as crianças a

conhecerem as expressões faciais. Assim, a cada expressão apresentada incentive

a criança a imitar as feições (alegria, raiva, tristeza, assustado, choroso, vergonhoso).

Se observarem que a criança ainda possui dificuldade em distinguir as expressões,

ajude-a a realiza-la explicando o motivo de cada uma.



Proposta 6: Hora de mexer esse corpinho!

Agora que já exploramos as expressões faciais, vamos mexer um pouco esse

corpinho, que não pode ficar parado. O Zé do Livro gosta muito de cantar e

dançar essa música. Vamos aprender?

Meu corpinho, meu corpinho,

É assim, é assim,

Tenho dois bracinhos e duas mãozinhas

que fazem assim (bater palmas)

Meu corpinho, meu corpinho,

É assim, é assim,

Tenho barriguinha e duas perninhas

Que andam assim, que andam assim (movimento de marcha).

Meu corpinho, meu corpinho,

É assim, é assim,

Tenho uma cabeça e dois pezinhos

Que fazem assim, que fazem assim (bater os pés no chão).

Simone Braga: Ritmo da Música: Polegares

Proposta 7: Zé do Livro e o jogo dos pezinhos!

Prezada Família, brinque com a criança o jogo dos pezinhos. Faça como o boneco

Zé do Livro, pule de diferentes maneiras usando apenas os pezinhos. Mas atenção!

Segure a mão do seu filho (a), e com a sua ajuda, incentive-o (a) a pular fazendo o

percurso pra frente e de lado. Se preferir confeccione os pezinhos com papel

comum e cole no chão. Observe o exemplo na imagem abaixo:



Como Brincar?

É bem fácil! Basta seguir as orientações que o

Zé do Livro vai falar: _ Misture um copo de

água com duas colheres de sabonete neutro,

detergente ou xampu para bebê; para uma

soluçãomais grossa. Em seguida, use canudos

para soprar as bolhas. As crianças vão se

divertir muito!

Olha que legal esta sugestão que o Zé do Livro trouxe para vocês!

Proposta 8: Caixinha das Sensações!

Dentro de uma caixa de papelão coloque vários objetos dentro (brinquedos,

vasilhas, latas, colheres, outros) e depois lacre a caixa. Em seguida, deixe a criança

manusear a caixa, balançar para ouvir o barulho e colocar a mãozinha (sem olhar)

dentro da caixa para sentir a textura dos objetos. As crianças maiores podem ser

desafiadas a adivinharem o nome dos objetos.

Depois que manusearem bastante a caixa, retire os objetos de dentro e deixem a

criança brincar e explorar cada objeto. Neste momento, é importante que um

adulto seja o mediador das ações das crianças, estimulando-a a observar o

tamanho dos objetos, as diferenças entres eles, as cores e os sons que produzem, de

forma prazerosa e dinâmica.
Disponível também no endereço eletrônico:

(https://www.youtube.com/watch?v=lb2GYPCFj60)
Proposta 9: Brincando de Bolinhas de Sabão!

Finalizando os Trabalhos!

Prezadas famílias, gostaram do material que foi sugerido para vivenciar com

as crianças? Como elas se sentiram no momento de realização das atividades? Elas

demostraram gosto e interesse por esses momentos?

Para finalizar os trabalhos realizados durante os dias, descrevam um

pouquinho de como foi vivenciar as atividades com o seu filho (a), e ajude-nos a

aprimorar as práticas para melhor atender às necessidades das crianças. Deixe o

seu recado com a professora ou educadora da turma!

Obrigada a todas as famílias pelo apoio o que é essencial para o

desenvolvimento e autonomia das crianças.

https://www.youtube.com/watch?v=lb2GYPCFj60
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