Proposta para 19 de agosto de 2020 com socialização em 25/08/2020

CMEI BRUCE CRANSTON KAY.
DIRETORA PEDAGOGICA: MARIANA MAZILDA ANACLETO DA GRAÇA.
DIRETOR ADMINISTRATIVO: JÚLIO CÉSAR MORAES.
RUA: JÚLIO MADRUGA MENDES,333.
BAIRRO: SÃO PAULO.
CEP:88371-111.
NAVEGANTES.
TELEFONE: (47)33486010.
E-MAIL: bruce@navegantes.edu.sc.gov.br

TEMA: NAVEGANTES, 58 ANOS DE HISTÓRIA
PROPOSTA: Confeccionar pontos turísticos em forma de maquete e meios de transporte que são
característicos da economia da cidade de Navegantes.
OBJETIVO GERAL: Construir uma vivência artística junto com a criança, estimulando a criatividade, a
coordenação motora e o reaproveitamento de materiais recicláveis transformando-os em um produto
criativo em homenagem a nossa cidade.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
BEBÊS* (EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e
interações das quais participa.
CRIANÇAS BEM PEQUENAS** (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais,
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
CRIANÇAS PEQUENAS*** (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura,
colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
RECURSOS: Caixas de papelão diversas (caixa de leite, caixa de sapatos), linha, barbante, garrafa
pet, canetinha, papel colorido, tampinhas de garrafa, potes e embalagens recicladas, canudos, fita
adesiva, cola, tesoura, palitos de picolé, pedrinhas, caixa ou embalagem de ovos e todo material
alternativo que estiver ao alcance.

DESENVOLVIMENTO: As famílias precisarão reunir materiais recicláveis para realização da atividade,
de modo que a criança consiga manusear e brincar, criando situações e construindo o aprendizado
sobre a nossa cidade. É importante que reúnam o máximo de informações sobre a atividade como o
hino de Navegantes, pontos turísticos, meios de transporte que movimentam a nossa economia (barco,
navio, caminhão container ou avião).
TODO O PROCESSO DEVERÁ SER REALIZADO SOB O ACOMPANHAMENTO DE UM ADULTO.
CUIDAR PARA QUE O PRODUTO FINAL OU OS MATERIAIS UTILIZADOS NÃO OFEREÇAM
RISCO PARA AS CRIANÇAS.
BEBÊS: A família pode confeccionar dobraduras de barcos e peixes de papel e explorar suas
possibilidades, brincar com o barco e os peixes em uma bacia com água e também na hora do banho.
Outra forma é colocar o bebê em um lençol e dois adultos seguram o lençol um em cada ponta e
balançam como um barquinho.
CRIANÇAS BEM PEQUENAS: Confeccionar com materiais recicláveis, meios de transportes
relacionados à nossa história e que movimentam a economia da cidade (barco, navio, caminhão
container ou avião).
CRIANÇAS PEQUENAS: A família pode contar para a criança a história da nossa cidade, no site da
Prefeitura de Navegantes você encontra a história do município, hino, brasão e outras informações.
Após conhecer um pouco sobre a história de Navegantes, a criança vai escolher um ponto turístico da
cidade e com a ajuda da família confeccionar uma maquete.
CULMINÂNCIA: Grave os bebês brincando com os brinquedos confeccionados. Registre com fotos ou
grave um vídeo contando como foi a sua experiência confeccionando a maquete e o motivo de ter
escolhido o local representado nela. Compartilhe com os colegas suas produções.

* (0 a 1 ano e 6 meses)
** (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
*** (4 anos a 5 anos e 11 meses)

SEGUEM ALGUMAS IMAGENS COMO SUGESTÃO:
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Atividade balanço de lençol: https://youtu.be/CCSy84_OkwY
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