MANUAL #CCBEMCASA
Criança em casa é sinônimo de alegria, certo? Mas nesse momento de
quarentena, sem aulas e evitando saídas, tornou-se um grande desafio entreter os
pequenos e ainda dar conta das tarefas do trabalho e do dia a dia.
Pensando nisso, elaboramos o MANUAL #CCBEMCASA. Nele você encontra
dicas de atividades para divertir e estimular bambinos de 6 meses a 10 anos idade.
O intuito do MANUAL #CCBEMCASA é, dentro do possível, oferecer mais do que
entretenimento, queremos oferecer um tempo de qualidade em família, levar um
pouco de alegria, criar bons momentos e lembranças para as crianças, com atividades
que possibilitem exercitar a cabeça, o corpo e a alma, mesmo neste momento em que
mundo sofre com a pandemia do COVID-19.
Esperamos que vocês se divirtam e se lembrem de registrar tudo com fotos e vídeos
para postar no Instagram com a nossa #CCBEMCASA para que a gente possa
acompanhar!
Então, vamos lá?

HISTÓRIAS INFANTIS SIGNIFICATIVAS:
https://pt.slideshare.net/Gloritcha/o-livro-da-famlia-55143026
https://pt.slideshare.net/LenirMoraes/tudobemserdiferente
https://pt.slideshare.net/edanona/o-livro-da-paz-30530543
https://www.dropbox.com/sh/rn661zl51a1ldyb/AABudKUObb17r3WpQDksZK
wUa?dl=0
Essas são literaturas que abordam temas relevantes para o contexto social
atual, mais que contar é importante problematizar, buscar identificação,
questionar e verificar o posicionamento do seu pequeno sobre as temáticas
abordadas.

DESAFIE SEU PEQUENO A RESOLVER OS PROBLEMAS DA FAMÍLIA
GORGONZOLA:
https://pt.slideshare.net/Francismaire/famlia-gorgonzola
Literatura e matemática lado a lado.

COMBINAÇÕES E RIMAS:
Https://pt.slideshare.net/ioletemartins/eva-furnari-no-confunda

Após a leitura, trabalhe outras rimas.

JOGO DAS TROCAS:
https://pt.slideshare.net/ssuser858330/voc-troca-24227862
Brinque de troca-troca, desafie a criança construir frases com rima e coerência,
depois vocês ainda podem ilustrar com lindos desenhos a construção.

AINDA BRINCANDO COM O JOGO DE PALAVRAS:
http://projetoautordeideiasph.blogspot.com/2015/05/livro-assimassado.html?spref=pi

AGORA O DESAFIO É CRIAR PEQUENAS FRASES USANDO IMAGENS
NO LUGAR DE PALAVRAS:
https://pt.slideshare.net/Bruxx/era-uma-vez-uma-bruxa
Abuse na criatividade e usando recortes de revistas, desenhos, cores e formas, crie
a sua história ilustrada.

JOGO DE ADIVINHAÇÃO:
https://pt.slideshare.net/dyoneandrade5/adivinhe-se-puder-eva-furnari
Este é um quebra cuca legal. O que é, o que é? Que tal criar o seu livro de
adivinhações?

PODCAST “E SE” – Para continuar histórias:
https://open.spotify.com/show/2lqVWnU0mQ3eBuQHnLJgdu

BATALHA DOS MOVIMENTOS:
https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k

APLICATIVO DE MEDITAÇÃO GUIADA PARA CRIANÇAS E
ADULTOS:
 INSIGHT TIME

MÚSICA PARA YOGA OU MEDITAÇÃO INFANTIL:
https://www.youtube.com/watch?v=zzkdjLb00UE

ATIVIDADE COM SUCATA:
Vamos criar uma “escultura” com material reciclado?
Faça a releitura do nosso mascote, o periquitinho da tia Schau, usando rolinho de
papel higiênico e muita criatividade

ATIVIDADES COM RECURSOS ACESSÍVEIS:
- Capa de super heróis: que tal pegar um lençol que você não usa mais, e criar uma
linda capa de super herói...
- Cabanas: brincar de acampamento é sempre muito legal... Você pode usar recursos
que tem em casa, como: lençóis, vassouras, cadeiras.
- Garrafa da calma: para os momentos mais tranquilos, podemos colocar uma música
de meditação e utilizar nossa garrafa da calmas. Vamos construí-la?
Usando uma garrafa pet transparente, acrescente água, glitter/tinta/objetos
pequenos, e pronto!!!

- Colar gigante: com um pedaço de barbante/corda e rolinhos de papel higiênico fica
muito fácil, veja o exemplo:

- Chocalho: você pode usar potes de iogurte pedrinhas/areia/moedinhas para
trabalhar ritmo e musicalidade com o seu pequeno. VEJA QUE FÁCIL!

- Atividade sensorial: Para trabalhar as múltiplas sensações com seu pequeno, não é
preciso muito, basta disponibilizar diferentes recursos (algodão, palha de aço, licha,
tecido)

- Para trabalhar a percepção e a concentração: você precisa de 1 bolinha e 1
canudo. Trace no chão uma linha, e peça para a criança levar a bolinha até o seu
destino final, assoprando e mantendo-a sobre a linha.

- Material Montessori - lavar roupas: Você precisa de bacia, sabão, roupa de
criança, água, corda/varal e grampos de roupa (além de diversão estamos trabalhando
aspectos essenciais da coordenação motora).

- Material Montessori - pareamento e associação: Você precisa de forma de gelo e
papel colorido.
ACERTE A SEQUÊNCIA

ENCONTRE O PAR

- Material Montessori - classificação: Você vai precisar de garrafas pet e papel
colorido.

- Material Montessori - classificação: Você vai precisar de grampos de roupa e folhas
coloridas. Pite os grampos de roupa e peça para a criança associar as cores.

- Material Montessori – classificação usando legos: Crie sequências lógicas em folhas
brancas e peça para as crianças construírem usando peças de encaixe.

- Material Montessori - classificação: Organizando os talheres - Peça que seu filho
classifique os talheres segundo a orientação.

- Material Montessori - classificação: Com o cofrinho dos pequenos, peça para que classiquem
as moedinhas.

- Material Montessori - classificação: Separando feijões - Veja quantos tipos de feijão
há na sua casa. Se houver dois tipos, como o preto e vermelho, por exemplo, organize
três potes sobre uma bandeja grande. No recipiente do meio, deposite um punhado de
cada tipo de feijão e peça para seu filho separá-los, com uma pinça, palitinhos
japoneses ou com os próprios dedos.
- Material Montessori – coordenação motora: Abotoando roupas - Geralmente, o
quadro de abotoar, tal qual aparece nas imagens relacionadas à vida prática, é algo
mais trabalho de se conseguir. Mas você pode utilizar um material muito melhor, que
com certeza já possui em sua casa: um casaco de inverno com botões grandes. Isso
vale para zíper, cadarço...
- Material Montessori – coordenação motora: Descascar o ovo - Descascar um ovo
cozido ou uma banana são exercícios que exigem concentração e muito coordenação.
Ainda na cozinha, convide o pequeno para auxiliar no preparo de um bolo ou
lanchinho. Além de divertido, pode ser trabalhado aspectos relacionados à higiene,
alimentação, responsabilidade, quantidade, formas.
- Material Montessori – coordenação motora: Corte com a tesoura- Faça
desafios/labirintos no papel e peça para a criança cortar com a tesoura em cima da
linha.

- Material Montessori – coordenação motora: Usando pratos, água, algodão e
palitos de churrasco/hashi as crianças devem transpor o algodão de um recipiente a
outro.

- Material Montessori Precisão: transferindo água com uma esponja - Nessa
atividade, encha uma vasilha com água e coloque-a na frente de seu filho ao lado de
uma vazia. O desafio é passar toda água de um recipiente para o outro com uma
esponja, concha, colher... e depois retorná-la.
- Material Montessori raciocínio lógico, coordenação e percepção: abrindo cadeados
-Não sabe o que fazer com cadeados e fechaduras soltas que possam ter sobrado de
alguma reforma ou construção? Simples: um exercício de vida prática. Separe os
cadeados e misture as chaves. O desafio de seu filho é combiná-los e abrir e fechar
novamente todos os cadeados.
- Material Montessori cuidando do ambiente: trabalhando no jardim/cuidando do lar
- Você sabia que trabalhar com a terra e com a natureza é uma das atividades mais
cativantes para os pequenos? Andar descalço, por exemplo, é uma ação que deve ser
estimuladas sempre que possível. Se você mora em um apartamento, mantenha
algumas plantas em vasos e chame seu filho para molhá-las com você. Se mora em
uma casa e possui um espaço de cultivo, convide-o para plantar mudinhas, regá-las e
extrair ervas daninhas. O contato com a natureza é essencial para o desenvolvimento
infantil!
Além das atividades na terra você pode delegar tarefas de organização da casa para a
crianças, como colocar a mesa, fazer a cama, varrer a casa, limpar vidros (neste caso
vale as portas da sacada, portas de guarda roupa com espelho – ofereça um borrifador
com água, um rodinho de pia e um paninho).

- Material Montessori coordenação lógica: abrir e fechar potes - Na sua cozinha
disponibilize potes de diferentes tamanhos e formatos para que as crianças
encontrem a tampa certa. Deixar que abram e fechem livremente. Vale para
garrafas de diferentes tamanhos e formatos também.
- Material Montessori coordenação e percepção: Com uma bacia, água, sabão e
fouet peça que a criança “bata a água” até ficar com muita espuma.

- Material Montessori coordenação e percepção: Você vai precisar de macarrão penne e
palitos de churrasco. Peça para seu pequeno encaixar o macarrão nos palitinhos de churrasco

FAMÍLIA PERIQUITO CCBAMBINI:
E para fazer companhia para vocês nessa jornada, apresentamos a nossa linda FAMÍLIA
de PIRIQUITOS CCBAMBINI.
Use toda a sua criatividade: Pinte com lápis, tinta, cola colorida, cole brilho, faça
roupas novas de papel, troque eles de cenário... Bom Trabalho!
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