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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Educadora: Ana Paula Menegolo Silva. 

Data: Segunda -feira, 07 de junho de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: É preciso respeitar 

 

Objetivos específicos: 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos (EI02EO03); 

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

se compreender (EI02EO04);  

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras 

(EI02EO06); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

O respeito é um dos valores fundamentais na educação infantil ensina a conviver com as 

diferenças e valorizar a singularidade de cada um e será através dele que iremos 

desenvolver a nossa semana de brincadeiras. 

Sendo assim, no dia de hoje a proposta será o respeito com o jogo, é através do jogo que 

a criança desenvolve de forma integral os aspectos físicos, psicológicos, cognitivos e 

sociais. 

A sugestão de jogo é a do arremesso, para isso, o adulto mediador deverá falar 

brevemente com a criança de como irá funcionar o jogo, exemplificando algumas regras 

https://blog.redebatista.edu.br/educacao-infantil/
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de respeito como por exemplo: esperar a vez, saber respeitar quem ganha e quem perde 

e o respeito da distância proposta. Após isso, disponibilize um balde e um bola para a 

criança, permitindo que ela inicie o arremesso, tentando acertar dentro do balde e assim 

irem trocando com o adulto. 

 

Materiais: 

- Balde; 

- Bolas. 

 

Sugestões para as famílias: 

Seja sempre o maior exemplo da criança, demonstrando atitudes de respeito no dia-dia 

de vocês em família e no dia de hoje respeite as regras do jogo. 

 

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. 

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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

