Proposta para 16 de Setembro com socialização em 22/09/2020

C.M.E.I. Professora Alciréia da Conceição Couto
Diretora: Nágela Tatiane Vieira
Rua: Presidente Nereu Ramos, 112
CEP 88.370..019
Bairro São Pedro
Telefone (47) 3319 45 55
Email alcireia@navegantes.edu.sc.gov.br

TEMA: Fantoches de meia
PROPOSTA: Criar possibilidades onde a criança possa vivenciar momentos em família
transformando juntos uma simples meia em um personagem no qual desenvolva
criatividade, imaginação e o interesse em contar e recontar histórias.
OBJETIVO GERAL: Possibilitar momentos de interação com a família na produção de um
fantoche e a experiência de manipulá-lo, apresentando assim, um personagem “vivo”,
com gestos, movimentos e falas alternando a tonalidade da voz de acordo com a história
contada ou a música cantada.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
BEBÊS*(EI01EF08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais
(poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.).
CRIANÇAS BEM PEQUENAS** (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua
cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.
CRIANÇAS PEQUENAS*** (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas
vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e
outras formas de expressão.

RECURSOS: Meia (nova ou usada), tesoura, botão, lantejoula, olhinhos, lã, barbante,
papelão, papel colorido, cola para tecido ou cola quente.
DESENVOLVIMENTO: As famílias estarão se reunindo em um horário acessível a todos e
dispor de materiais a serem utilizados durante a realização da atividade, usando sua
criatividade para criação dos fantoches de meia.
Esses fantoches são prova que usando algo tão simples podemos inspirar e aguçar a
imaginação de nossos pequenos.
BEBÊS: A família pode explorar as características do personagem (dar nome a ele, qual
seu tamanho, sua cor), se for um animal imitar o som que ele produz ou cantar uma
música relacionada a este bichinho.
CRIANÇAS PEQUENAS: Explorar as características do personagem, (nome, tamanho, cor),
se for um animal imitar o som que produz ou cantar uma música relacionada ao
personagem e por fim tentar criar uma história com toda a família reunida.
CRIANÇAS BEM PEQUENAS: Explorar características do personagem dando um nome a
ele, tamanho, cor, se for um animal imitar o som que ele produz ou cantar uma música
relacionada a este animal.
Contar uma história para o papai, mamãe ou outro responsável com o personagem
confeccionado trabalhando o faz de conta e a imaginação.
Por fim tentar com o auxílio de um adulto a escrita do nome do personagem e fazer a
contagem de quantas letras o nome tem.

CULMINÂNCIA: Socialize com toda a turma, no grupo de WattsApp, sua produção através de
fotos, vídeos e áudio para juntos compartilharmos vivências e conhecer os diversos fantoches
produzidos.

SEGUE ALGUMAS IMAGENS COMO SUGESTÃO:

