
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: 08/12/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: Fotos de Família. 

 

Objetivos específicos: 

• Dialogar com as crianças e adulto, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

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

compreender (EI02EO04); 

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

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

etc.). (EI02ET05); 

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

quem convive. (EI01EF01).  

 

Proposta pedagógica: 

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

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

ao mundo. Visando promover  a interação escola/família, a fim de estimular o 

desenvolvimento de sentimentos como carinho amor e respeito ao próximo tanto em 

casa, como na creche.  

 

Materiais: 

•   Fotos que contenhas todos os membros da família; 

• Fita adesiva. 
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Sugestões para as famílias: 

Oportunize que possam interagir com o painel e as fotos, leve as crianças para visualizar 

as fotos e vá nomeando as pessoas que estão nelas. Observe reações e manifestações. 

Convide a criança para colocar as fotos no painel. Registre esse momento e a expressão 

da criança. Pergunte onde está a sua foto ou a de outro alguém, citando o nome. 

Convide a criança a tirá-la do painel. Frases que podem ser faladas no momento da 

atividade (Olha só o que tem aqui). Vejam, são fotos. Vocês sabem quem são essas 

pessoas? Quem sabe me dizer quem é? 

 

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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