ESCOLA SEM MUROS:
em casa também se aprende!
Educação Infantil – Berçário

•

Campos de experiências: CG - Corpo, Gestos e Movimentos; EF – Escuta, Fala, Pensamento e
Imaginação.

•

Habilidades desenvolvidas: Pegar objetos que estão próximos e explorar suas características;
brincar, interagir e comunicar-se utilizando diferentes formas de expressão.

•

Objetivos: Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em

ambientes acolhedores e desafiantes; comunicar-se com outras pessoas usando movimentos,
gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão.

Atividade: Fantoche de meia
A criança adora fantoches para ouvir histórias e se divertir. Mas você também pode
usar os fantoches que vai fazer para decorar o quarto infantil, deixando os fantoches
pendurados na cama ou sobre outros móveis. Use os bichinhos também para
conversar e cantar. As crianças se divertem muito observando os brinquedos criarem
vida.
Com uma dose extra de criatividade é possível fazer qualquer personagem ou
bichinho com o fantoche de meia, desde cachorros até elefante e girafas. A base da
meia pode ser de qualquer cor para criar um fantoche realmente diferente.

Os olhos articulados não são a melhor opção para crianças com menos de três anos.
Nessa idade os pequenos colocam tudo na boca e pode ser bem perigoso os olhos
soltarem e a criança acabar engolindo, por isso é melhor optar por um botão (ou
tecido)

costurado.

Com coisas simples é possível inspirar a criança e deixar todo mundo entretido.
Separe os materiais: agulha, linha, lã (caso faça com cabelinho), uma meia de
qualquer cor, tesoura sem ponta, botões (ou retalhos), tecidos coloridos e cola.
O primeiro passo é virar a meia do avesso, assim a parte felpuda vai ser a pele do
nosso fantoche. Costure os botões (ou tecido) no lugar dos olhos e do nariz (ou
focinho).

Corte várias tiras de lã para fazer o cabelinho. A quantidade e o comprimento vão
depender do tipo de cabelo que você deseja fazer. Junte todas as tiras e amarre no
meio com outra tira. Costure na meia deixando onde amarrou como se fosse o
topo da cabeça do fantoche.
Use os retalhos de tecido para colar como se fosse a roupinha. Eles também
podem formar olhos, focinho, orelhas, língua... É só usar a criatividade!
Está pronto! Agora é só deixar a imaginação fluir.

