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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: 17/02/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Meu objeto de apego. 

 

Objetivos específicos:  

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01); 

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. (EI03EO01); 

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. (EI03EO03). 

 

Proposta pedagógica: 

Um comportamento muito particular das crianças, especialmente as muito novas, é o 

apego ao chamado objeto de transição. Trata-se de um item que pode ser um brinquedo, 

um cobertor, uma fralda de pano ou um ursinho de pelúcia que a criança elege, se apega 

e carrega para todo lado. Isso acontece porque as crianças fazem uma espécie de 

transposição entre o que sente e o objeto escolhido, atribuindo suas emoções ao item 

preferido. 

Nesta atividade a criança irá apresentar seu objeto de apego através de vídeos ou fotos 

enviadas no grupo de WhatsApp, a criança que não tiver esse objeto de apego pode 

mostrar um brinquedo ou algum objeto que ela gosta muito.  

Materiais: 

Não a necessidade de materiais.  
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Sugestões para as famílias:  

• Auxilia a criança na hora fazer o vídeo e enviar no grupo WhatsApp. 

 

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. 

Link com músicas de carnaval: https://www.youtube.com/watch?v=wAI9iG9uA3c 

 

 

 

 

 

 

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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