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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – BERÇÁRIO

TEMA: ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA.

 OBJETIVOS: Levar a criança, desde de pequena, a ter contato com a história do País onde
vive ( Brasil),  a cultura, costumes. Desenvolver, através de brincadeiras, a oralidade, noção
espacial,  raciocínio  lógico,  concentração  e  percepções  auditivas,  visuais  e  sonoras.
Desenvolver através da história o hábito e gosto pela leitura.

1-História Abolição da Escravatura

  Vídeo musical sobre "A História da Abolição dos Escravos" que encontra-se no Youtube, onde
relata de forma lúdica, através da música, a História da Abolição dos Escravos.

2- Hora da Atividade ( Carimbo das Mãos )

  Após assistir ao vídeo musical "A História da Abolição dos Escravos" com os nossos Bebês,
vamos registrar  o que aprendemos de forma lúdica e divertida. Vamos construir  um cartaz
representando a libertação dos escravos, utilizando tinta marrom ou preta, a família irá pintar a
mãozinha da criança e carimbará em uma folha de papel que tiver disponível em casa, caso
não tenha tinta disponível poderá utilizar lápis de cor, giz de cera para fazer o contorno das
mãozinhas e colorir. Em seguida, a família, com tiras de papel, fará pequenas argolas colando
embaixo de cada mãozinha para simbolizar as correntes quebradas, também poderá desenhar
as correntes caso não tenha disponível o material sugerido.
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3 – Hora da História

  Segue vídeo do Varal  de Histórias “Pique Esconde” Autoras Isabelle e Angiolina, uma história
divertida,  as crianças vão se divertir,  encontra-se no Youtube.

4 – Hora da Brincadeira (Pique- Esconde)

  A brincadeira de esconde-esconde ou pique esconde é tão rica para o desenvolvimento do
bebê.  Logo  nos  primeiros  meses  de  vida,  o  popular  “Cadê  o  bebê?    HYPERLINK
"http://bit.ly/BBEspelhoCute" achou!”  é uma das brincadeiras preferidas dos pequeninos.
Além de se divertir à beça com o esconde-esconde, o bebê desenvolve sua capacidade de

http://bit.ly/BBEspelhoCute
http://bit.ly/BBEspelhoCute


observação com a descoberta do rosto do adulto e começa a ter noção que o ir embora (Cadê
o bebê?) não é para sempre (achou!). Utilizando um pano, o adulto cobrirá o próprio rosto e
perguntará Cadê o Bebê? Em seguida permita que a criança puxe o pano para encontrar
(Achou!!!) Vai ser bem divertido.
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5 – Hora da Brincadeira ( Esconde-Esconde de Objetos)

Nesta  atividade  a família  esconderá  objetos  ou  brinquedos favoritos  da criança  ,  mas  em
primeiro lugar,  chame a criança para brincar e lhe mostre o brinquedo ou objeto que será
escondido. Quando ela prestar atenção, cubra-o com o pano, tampa ou almofada bem na
frente dela, para que ela observe o que você está fazendo e permita que a criança encontre o
objeto  escondido,  sempre  estimulando  a  criança  a  encontrar  o  que  está  escondido,
perguntando por exemplo Cadê a chupeta? Este tipo de esconde-esconde com objetos é muito
legal para treinar o raciocínio lógico do bebê, o processo de aprendizagem e a noção espacial.
Será diversão garantida!

       

Até a próxima semana!


