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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Educadora: Ana Paula Menegolo Silva. 

Data: Terça-feira, 04 de maio de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Toda família tem historia 

 

Objetivos específicos: 

 Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

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

sentimentos opiniões (EI02EF01); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos 

(EI02EF06). 

 

Proposta pedagógica: 

A família representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos, de 

convivência e baseados no afeto.  É o ambiente em que a criança conhece regras de 

convívio e se prepara emocionalmente para as adversidades do mundo exterior. 

Portanto, hoje a criança juntamente com o mediador da atividade irá brincar e contar 

histórias da família por meio de fantoches de dedo. Já experimentou pintar a ponta dos 

dedos e transformá-los em personagens familiar?  Experimente! O responsável pela 

atividade poderá improvisar uma história espontaneamente.  

Sendo assim, inicialmente pinte as pontas dos dedos com caneta ou canetinha 

representando os membros da família como: o pai, a mãe, irmãos, a criança ou mais 

alguém que more na casa, converse com o pequeno sobre as pessoas de seu convívio, os 

nomes, histórias de quando eram bebês, seu nascimento etc. simulando uma narrativa. 
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Fechem as mãos e de acordo com a história, levante o dedo conforme for falando o 

nome do representante familiar. Para a brincadeira ficar mais divertida e interativa pinte 

também os dedinhos da criança e instigue-a reproduzir a história contada, caso não 

consiga ajude-a se expressar oralmente, nessa adaptação, a criança poderá descobrir 

fatos interessantes de sua história.  

 

Materiais: 

- Caneta ou canetinha; 

- Mãos. 

 

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: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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

