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Jogos de Encaixe/Quebra Cabeça

Jogos de atenção, memória.



Jogos de Encaixe/Quebra Cabeça

Jogos/Socialização



Confecção de Fantoches

Pintura de caixa de leite para confecção de fantoches.



Confecção de Fantoches

Pintura de caixa de leite para confecção de fantoches.



Confecção de capa de caderno com papel picado

Picar papel para confecção de capa de caderno/ Passo a passo...



Confecção de capa de caderno com papel picado

Colagem do papel picado na capa do caderno.



Confecção de capa de caderno com papel picado

Colagem do papel picado na capa do caderno.



Capa de caderno

Capa finalizada



Artesanato na telha

Pintura na telha/Passo a passo...



Artesanato na telha

Decoupage na telha



Baile de Carnaval

Socialização/ Diversão/ Alegria



Corpo Humano

Colagem de bolinhas de papel nas mãos e pés/ Vídeo aula

CLIQUE NA IMAGEM PARA ABRIR O VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?v=GJpTolcS2zg


Corpo Humano

Colagem de bolinhas de papel nas mãos e pés



Capa de agenda

Papel picado para fazer capa de agenda, caderno/ Vídeo aula

CLIQUE NA IMAGEM PARA ABRIR O VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?v=v0E8j2dq-Cw


“A Escolinha no fundo do mar”

História/ Encenação/ Vídeo aula;

- Construir um quadro, conforme a história, usando tampinhas.

CLIQUE NAS IMAGENS PARA ABRIR OS VÍDEOS

http://www.youtube.com/watch?v=bVJz7Bh44Ok
http://www.youtube.com/watch?v=lhYZcZAhdVM
http://www.youtube.com/watch?v=Ti9K9KbIg_g


“A Escolinha no fundo do mar”

Colagem de tampinhas para fazer os peixinhos no quadro.

CLIQUE PARA ABRIR O VÍDEO: 
https://drive.google.com/open?id=1TDr3u
SlQbWTwILKyS7xIr8H_NC6zwmMO

https://docs.google.com/file/d/1TDr3uSlQbWTwILKyS7xIr8H_NC6zwmMO/preview
https://drive.google.com/open?id=1TDr3uSlQbWTwILKyS7xIr8H_NC6zwmMO
https://drive.google.com/open?id=1TDr3uSlQbWTwILKyS7xIr8H_NC6zwmMO


“O livro da Família”

História/ Encenação;Incentivar a socialização e interação com a família, 

Confecção de fantoches de colher/papelão/papel.

CLIQUE NA IMAGEM PARA ABRIR O VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?v=CqlI42pQmEY


“O livro da Família”

Confecção de fantoches de colher/papelão/papel.



“O livro da Família”

Confecção de fantoches de colher/papelão/papel.



“O livro da Família”

Confecção de fantoches de colher/papelão/papel.



“O nariz do elefantinho”

História/ Sensibilidade, tocar no corpo;

Impressão da mão com tinta, criando um animal- girafa- borboleta- pato;

CLIQUE NA IMAGEM PARA ABRIR O VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?v=fRAzVcQmdMU


“O nariz do elefantinho”

Impressão da mão com tinta, criando um animal- girafa- borboleta- pato;



“O nariz do elefantinho” 

Impressão da mão com tinta, criando um animal- girafa- borboleta- pato;

CLIQUE PARA ABRIR O VÍDEO: 
https://drive.google.com/open?id=1p3NnsapkhvuH9oGBmNEbL96
Ayxdo1SQe

CLIQUE PARA ABRIR O VÍDEO: 
https://drive.google.com/open?id=1a-7gl-Ne2YeD_cocnrpF9D
NbtalbFWBm

https://docs.google.com/file/d/1p3NnsapkhvuH9oGBmNEbL96Ayxdo1SQe/preview
https://docs.google.com/file/d/1a-7gl-Ne2YeD_cocnrpF9DNbtalbFWBm/preview
https://drive.google.com/open?id=1p3NnsapkhvuH9oGBmNEbL96Ayxdo1SQe
https://drive.google.com/open?id=1p3NnsapkhvuH9oGBmNEbL96Ayxdo1SQe
https://drive.google.com/open?id=1a-7gl-Ne2YeD_cocnrpF9DNbtalbFWBm
https://drive.google.com/open?id=1a-7gl-Ne2YeD_cocnrpF9DNbtalbFWBm


Artesanato com as mães

Encapar caderno com tecido/ Criatividade, socialização;



Artesanato com as mães

Encapar caderno com tecido.



Artesanato com as mães

Encapar caderno com tecido


