
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – BERÇÁRIO

TEMA: MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

ATIVIDADE 1: Meios de Comunicação

Escolher figuras que demonstrem os meios de comunicação que existem (não
precisa ser todos). Mostrar para a criança e ir conversando sobre cada um e,
como funciona cada um deles, como por exemplo: o celular e, em seguida,
mostre para a criança o aparelho celular, a televisão, o rádio, o computador...

Objetivo: Atenção, comunicação, oralidade.

 

 ATIVIDADE 2: Vamos fazer um telefone?

Pegar  2  copos  de  plástico  vazio  e  um pedaço  grande  de  barbante  e,  em
seguida, fazer um furo no fundo de cada copo. Passe a  ponta do barbante pelo
furo dando um nó por dentro e repita no outro copo. Está pronto o telefone sem
fio.  Agora é só ensinar para a criança como usar e começar a brincadeira,
aproveitando ao máximo esse momento de interação com seu, filho(a).

Objetivo: Percepção visual, concentração, comunicação, oralidade.

ATIVIDADE 3: Interagindo com a Tecnologia.

Em um período  atípico  como  este,  é  interessante  aproveitar  as  facilidades
oferecidas pela tecnologia. Com a companhia dos pais, a criança pode brincar
com jogos interativos infantis que podem ser baixados no computador ou no
celular, de acordo com a disponibilidade de cada um, como por exemplo: Sons
de  animais  onde  a  criança  possa  imitar  os  sons,  fazendo  com  que  ela
desenvolva sua imaginação e capacidade de absorver o conteúdo de forma
lúdica. (Apps Sons de animais).

Objetivo: Estimular a audição, a observação, a percepção e a oralidade.
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ATIVIDADE 4: Caixa Surpresa

Pegue uma caixa média e feche-a deixando apenas uma abertura em cima
dela para que possam colocar a mão. Em seguida, coloque dentro da caixa,
objetos que têm em casa que sejam utilizados como meios de comunicação,
como por exemplo: controle da televisão, celular, jornal, revistas, rádio de pilha,
o que a família preferir e, ir tirando da caixa um objeto de cada vez, mostrando
e  conversando  com  a  criança  o  que  é  e  para  que  serve  cada  um deles.
Também pode pedir para a própria criança ir tirando os objetos, criando assim
um  suspense  e  fazendo  com  que  a  atividade  fique  mais  interessante  e
divertida.

Objetivo: Estimular a atenção, a iniciativa, a oralidade, o tato.

ATIVIDADE 5: Hora do recadinho.

Nesse tempo de pandemia, estamos confinados, ficando muito tempo dentro
de casa. Então, que tal mandar um recadinho para alguém da família ou para a
professora? Pode ser uma carta ou um vídeo feito com a ajuda da mamãe ( ou
papai). Observação: Se for escrever uma carta, é interessante que carimbe a
mãozinha da criança no final.

Objetivos: Comunicação, afetividade, oralidade.


