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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 04/05/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Mural da família.  

 

Objetivos específicos:  

  Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. 

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

sentimentos e opiniões. 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, 

etc.). 

 Reconhecer quando é chamado por seu nome e também os nomes de pessoas com 

quem convive. 

 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidas, etc. 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. 

Proposta pedagógica: 

A família é o primeiro ponto de referência para a criança, assim também a sua casa. A 

escola entra na vida dela ampliando sua noção de espaço e seu sentimento de integração  

ao mundo.  

Esse tema visa promover a interação com a família de modo a estimula desenvolvimento 

de sentimentos como carinho, amor e respeito ao próximo. Além disso, será desenvolvido 

na intenção de tentar identificar e superar os desafios, trabalhando na criança a 

afetividade e a importância deste sentimento no convívio familiar, buscando por meio da 
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interação uma formação das crianças como cidadãos. Nesta atividade a criança junto com 

adulto mediador irá contar história da sua própria família desenhando nos dedos da mão 

utilizando como fantoche 

 

Materiais: 

Dedos da mãos, caneta ou canetinha, maquina fotográfica ou celular para registrar 

atividade ou outro material que familia tenha em casa.  

 

Sugestões para as famílias:  

Utilize a imaginação e a criatividade para fazer os personagens familiar desenhando 

gravatas, cabelos, laços e etc... Improvise uma história simples conforme os fantoches 

desenhados nos dedos como, por exemplo: Era uma vez a mamãe Maria que se casou 

com o papai João e ao longo de suas vidas nasceu uma criança muito linda que se 

chamava Pedro. Pedro tinha uma irmãzinha muito sapeca e o nome dela era Isabela, eles 

brincavam sempre juntos e o papai e a mamãe os amavam muito. Enfim, essa é a 

história da nossa linda família. 

Encoraje a criança a se expressar e recontar a história dando espaço para que ela crie 

suas próprias narrativas imaginárias, a criança sente segurança pelo exemplo, por isso 

participe ativamente das brincadeiras propostas. 

 

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. 

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

 

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

