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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Educadoras: Ana Paula Menegolo Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: O carnaval do Jabuti. 

  

Objetivos de desenvolvimento:  

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

adultos (EI02EO03); 

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

compreender (EI02EO04); 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

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

teatrais assistidos etc. (EI02EF05); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Proposta pedagógica: 

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

crianças, assim, a atividade planejada busca desenvolver estas entre outras habilidades 

como a linguagem oral, percepção visual e auditiva e construir a noção de respeito às 

diferenças através do teatro virtual da adaptação da história “O carnaval do Jabuti” de 

Walmir Ayala. 

Prepare em família, um ambiente aconchegante para que possam assistir juntos ao teatro 

encenado pelas colaboradoras da Creche Menino Jesus, utilizem almofadas, lençóis e 

travesseiros caso sentirem que o momento seja propício. Após o término da história, 

questione a criança sobre suas percepções em relação aos animais e suas atitudes 
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utilizando perguntas simples como, “Você gostou da história?”, “Qual personagem 

chamou mais sua atenção?”, “Vamos imitar o rugido do leão ou o zumbido da abelha?”, 

entre outras que possa fazer com que a criança expresse oralmente ou corporalmente 

suas preferências. 

 

Materiais: 

- Ferramenta virtual para reproduzir o teatro gravado (computador, celular, tablet ou 

Televisão); 

- Almofadas, travesseiros e lençóis para deixar o ambiente ainda mais aconchegante. 

 

Sugestões para as famílias: 

Demonstre disposição ao interagir, utilize palavras simples e objetivas com o intuito de 

instigar a curiosidade e interesse na criança. 

 

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 
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