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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 15/02/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Uma história de carnaval. 

 

Objetivos específicos:  

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. (EI02TS03);  

• Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de 

roda e textos poéticos. (EI02EF02);  

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-

leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

(EI02EF03);  

• Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04);  

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

assistidos etc. (EI02EF05); 

 

Proposta pedagógica: 

Com intuito de diminuir os impactos causados pelo isolamento social, decorrentes da 

pandemia por COVID 19, o carnaval deste ano foi cancelado. Mas, para não passarmos 

em branco, que tal organizar um carnaval domiciliar com a nossa família?  

Os momentos em família são estimulantes ao desenvolvimento social e emocional das 

crianças, assim, a atividade proposta de hoje busca desenvolver estas entre outras 

habilidades como a linguagem oral, percepção visual e auditiva e construir a noção de 
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respeito às diferenças através do teatro virtual da adaptação da história “O Carnaval do 

Jabuti” de Walmir Ayala. 

 

Materiais: 

- Vídeo disponível no grupo de WhatsApp; 

- Celular ou outro equipamento para assistir o vídeo; 

- Colchão, colchonete, almofadas etc. 

 

Sugestões para as famílias:  

Organize um ambiente aconchegante com almofadas, para que possam assistir juntos 

em família, ao teatro encenado pelas colaboradoras da Creche Menino Jesus. Após o 

término da história, inicie uma conversa com a criança sobre o seu entendimento em 

relação aos animais e suas atitudes. 

 

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 

 

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