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ATIVIDADE DIÁRIA 
 

 
 

Segunda-feira – 18/10/2021 

Hora da história 

Para essa atividade será postado no grupo de whatsapp da turma a história contada pela 

professora Ludimila: “Amiguinhos do Mar”. Os bebês irão se divertir conhecendo os 

peixes, baleia e caranguejo.  

 

 

Imagem retirada da internet 

 

 

 



Terça-feira – 19/10/2021 

Encontre o par:  

Essa brincadeira é muito legal, porque os bebês costumam ser curiosos e observadores. 

Para começar, coloquem alguns calçados diferentes, juntos e misturados, de tamanhos 

diferentes, numa caixa ou mesmo no chão. A ideia é estimular a criança a encontrar um 

par para que o adulto possa calçar. 

 

 

Imagem retirada da internet 

 

 

 
 

 



Quarta-feira – 20/10/2021 

Bolinha de sabão 

As crianças amam brincar com bolinhas de sabão. A proposta de hoje é brincar de bolinha 

de sabão e apreciar o vídeo da música bolinha de sabão. Para fazer bolinhas de sabão 

basta misturar: água, detergente e açúcar. E para formar as bolinhas, vocês podem usar a 

argolinha de tampas de garrafas pet. 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=drkpLFWAicY 

Imagem retirada da internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Quinta-feira – 21/10/2021 

Para realizar a proposta de atividade do dia, vocês precisarão de um pote com tampa, pode 

ser de sorvete e palitos de picolé. Basta fazer alguns furos na tampa e incentivar a criança 

a encaixar os palitos de picolé. Este tipo de atividade, estimula a concentração, entre 

outras habilidades.  

 

 

Imagem retirada da internet 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Sexta-feira – 22/10/2021 

Vamos dançar?! 

As crianças na grande maioria amam dançar! Além de divertido é uma ótima atividade 

para exercitar o corpo e alegrar o coração! Quem aí gosta de pão de queijo? Eu amo. 

 

 

Imagem retirada da internet 

https://www.youtube.com/watch?v=1BZ5s6BcvKg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1BZ5s6BcvKg


Dica Cultural 

Nesta semana vamos aprender um pouco mais sobre alimentação. Algumas crianças têm 

dificuldades para se alimentar, costumam rejeitar legumes e verduras. Precisamos incutir 

nas crianças desde bem pequenas, a importância da alimentação, e contribuir para os bons 

hábitos alimentares. Vamos aprender?! 

 

Imagem retirada da internet 

 

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1629466425~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-

std-

us%2F01%2F1107%2F17%2F430535381%2F1870867995.mp4~hmac=49522f7479c39

5b9ee1a0c82bf2f39a80ea3b7a7e5387b91bcc54d56a99adc8e/vimeo-prod-skyfire-std-

us/01/1107/17/430535381/1870867995.mp4?filename=Pack5+-+R6-EI-D3+-

+Alimenta%C3%A7%C3%A3o.mp4 
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