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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 17/05/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade 01: A beleza da diversidade. 

 

Objetivos específicos:  

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

compreender (EI02EO04); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Demostrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

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

 Percebe que as pessoas têm caracteristicas fisicas diferntes, respeiando essas 

diferenças. (EI02EO05);  

 

Proposta pedagógica: 

As crianças na contemporaneidade estão inseridas no mundo globalizado em que o 

acesso à informação e tecnologia proporciona conhecimento e comunicação com os 

mais diversos tipos de cultura. Na escola a diversidade está cada vez mais presente, 

cabe aos professores desenvolver atividades em que as crianças aprendam a conviver 

com o diferente respeitando e aceitando sem preconceitos ou discriminações. 

Para que as crianças saibam lidar com a diferença com sensibilidade e equilíbrio, é 

preciso que tenham familiaridade com a diversidade, portanto esse tema necessita ser 

trabalhado no cotidiano no dia a dia, e não somente nas datas dedicadas a esse tema. Ou 

seja, é necessário abordar de forma natural, inserindo-o em práticas diárias, como 

brincadeiras, leitura, música, entre outras atividades. "O convívio cotidiano é a forma 

mais eficaz de trabalhar comportamentos e atitudes". Por isso nesta atividade, o adulto 
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mediador irá realizar com a criança uma roda de conversa para explicar a diferenças 

entres ele e os membros da família. 

 

Materiais: 

Celular ou máquina fotografia para registrar o momento de execução da atividade. 

 

Sugestões para as famílias:  

1. Em uma roda de conversa com os membros da familia, explique a criança às 

diferenças entre si, como por exemplo, a altura de cada um, cor de cabelo, olhos, 

pele entre outros.  

2. Dialogue com a criança que a existência de diferenças é uma característica natural 

das pessoas e da vida e que temos que respeitar essa diversidade não só dentro de 

casa, mas também em convivio com a sociedade.  

3. Permita que a criança se expresse opando seus sent 

4. imenos, opniões e necessidades estimulando a linguagem oral. 

 

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. 

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

 


