
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 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

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

Data: Sexta-feira, 16 de abril de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Um movimento para recordar. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Apropriar-se de movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

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

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

 

Proposta pedagógica: 

Alguns momentos ficam em nossa memória por terem sido vivenciados com alegria ao 

lado de pessoas queridas e poder recordá-los e reproduzi-los é sem dúvidas algo muito 

especial, a proposta da atividade de hoje vai ao encontro destas memórias.  

Convide a criança para escolher algum momento vivido em família para ser 

reproduzido, como por exemplo, no período em férias a criança gostou de um 

piquenique em família, de passear na pracinha ou até mesmo de realizar alguma 

brincadeira em casa, escolham juntos e vivenciem/reproduzam novamente.  

 

Materiais:  

- A utilização de materiais depende exclusivamente da escolha da família, sendo assim, 

não pode ser prevista. 
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Sugestões para as famílias: 

Caso a criança não consiga se lembrar dos momentos vividos no período em férias, 

apresente as opções e dê autonomia para que ela interaja e faça escolhas. 

Ao reproduzir o momento em família, dedique atenção a interagir com a 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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