
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 02/02/2021 (terça-feira) 

Título da Atividade 02: Conhecendo sua altura. (Como eu sou) 

 

Objetivos específicos:  

Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. (EI02EO05);  

Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões. (EI02EF01);  

Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, tamanho). (EI02ET01);  

 

Proposta pedagógica: 

Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Para a atividade de hoje, vamos precisar 

bastante da ajuda do papai, da mamãe ou de outro adulto da família. Serão necessários 

alguns materiais que possam nos ajudar a medir, como réguas e fitas métricas, além de 

fotos ou desenhos dos familiares, durex e barbante. 

Agora vamos para a parte prática! Pegue um pedaço de barbante e corte medindo a 

altura da criança, marque um pedaço também com a sua altura. Compare os tamanhos 

de barbante e pergunte para ela de quem é cada barbante. 

 

Materiais: 

Régua, fita métrica, barbante e durex. 

 

Sugestões para as famílias: 

1. Organize o espaço para ser realizada a atividade; 
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2.  Se você tiver mais crianças em casa faça com ela também, pergunte para elas 

quem é a mais alta e mais baixa;  

3. Após vocês realizarem as medições das alturas dos familiares, construam um gráfico 

das alturas de forma bem visível para a criança, pode ser na parede, na porta ou em 

algum outro lugar de fácil acesso para ela;  

4. Deixe essas marcações expostas por alguns dias e volte a perguntar para ela quem é 

maior e quem é menor em casa; 

5. Registre com fotos e vídeos essa atividade.  

 

1. Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

