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OLÁ FAMÍLIAS, 
QUE TAL FAZER PARA SEUS BEBÊS CARIMBOS DE MATERIAL

RECICLADO?
  GOSTARAM DA IDEIA? 

ENTÃO VAMOS AO PASSO A PASSO NA CONSTRUÇÃO DOS
CARIMBOS DE MATERIAL RECICLADO.

Diversão
garantida!

Vamos precisar de rolinhos de papel higiênico, ou
  de papel toalha, de durex ou o que tiver em casa. 

  Tinta que pode ser a que foi no kit ou tinta
  caseira feita com beterraba, espinafre e pó de gelatinas 
 em geral. Papel sulfite ou qualquer suporte de folhas que
queiram registrar: papelão, caixas,   panos como preferir.

Deixar o rolinho em forma de bolinhas mesmo
que os bebês adoram, podendo variar o formato

amassando os rolinhos para ficarem com formas de
coração, estrelas, flores etc.

Em   uma área externa, organize os espaços. Coloque um
pote com tinta na frente da criança e ofereça duas opções
de carimbos. Deixe a criança livre para   carimbar a folha

criando como desejar. Não tem problema se a criança
quiser   completar a produção artística pintando com os

dedos.

PINTURA COM
  ROLINHO DE
PAPEL HIGIÊNICO

PROPOSTA 1
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Objetivos: 
  Proporcionar

sensações;
  experimentar

materiais; Motricidade
fina; Noção espacial na

folha; Cores e
  formas; Importância
de reciclar materiais;

Desenvolvimento
gráfico.



FAMILIAS, TEMOS MAIS UMA PROPOSTA DE ATIVIDADES PARA REALIZAR
COM OS PEQUENOS. QUEM NÃO GOSTA DE FAZER BOLINHAS DE SABÃO?

DESDE BEM PEQUENOS OS FORMATOS CIRCULARES ESTÃO PRESENTES NA
VIDA DOS BEBÊS, SEJAM NO SEIO DA MÃE, NOS ROSTOS, NOS

BRINQUEDOS COMO BOLAS ETC.

Curtam esse momento ao som de "Bolinha de Sabão", canção composta
por Adilson de Azevedo e Orlandivo 

"Bossa Novinha”, para estimular ainda mais essa atividade.
Segue link na descrição abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=qUJY1-wrtn4

          
 BUSQUEM UM ESPAÇO SEGURO AO AR LIVRE.

Obs: Deixe a mistura do recipiente de sabão somente
ao acesso de pais e responsáveis, a criança deverá
brincar   com as bolinhas e pode ajudar a assoprar.

BOLINHA DE 
        SABÃO

PROPOSTA 2

Objetivos: 
  Pais imaginem a leveza, o

formato,
  a variação de cores, o

constante correr das crianças
tentando proteger suas

  bolhas do choque com o
chão ou buscando estourá-

las, as comparações de
  tamanhos, as constantes

tentativas de fazê-las maiores. 
  Podemos estimular a

curiosidade do
  bebê, possibilitar a

coordenação motora e visual.
  Trabalhar partes do corpo.

Deixe a
  bolinha cair sobre partes do
corpo e fale para o seu bebê:

por exemplo: “
  nossa caiu no seu braço,

perna...”

No Caderno de
Orientações:
'Construindo

Aprendizagens',
você encontra a

receita de
Bolinha de Sabão 



Objetivos da BNCC
  EI01CG02 - Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e

  interações em ambientes acolhedores e desafiantes.
  EI03TS02 - Expressar-se

  livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura,
  criando produções bidimensionais e tridimensionais.

  EI01ET02 - Explorar relações de
  causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na

  interação com o mundo físico.
   EI02ET01- Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as

  características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).
EI01EF06 - Comunicar-se com outras

pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, falas e outras formas de
expressão.

EI02CG02- Deslocar seu corpo no
espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo,

dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.

O movimento do sopro é muito
importante para os bebês

  e deve ser estimulado, pois
ajuda a desenvolver a linguagem
da criança, melhora a respiração,

treina o sistema muscular que
participa da fala. Peça

  para ele ajudar a assoprar.

DIVIRTAM-SE E

COMPARTILHEM COM

O NOSSO GRUPO DE

FAMÍLIA COMO FOI A

EXPERIÊNCIA
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TODAS AS IMAGENS SÃO DE USO LIVRE E SEM FINS LUCRATIVOS


