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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

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

Data: Sexta-feira, 17 de setembro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: É hora de imaginar  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos 

(EI02EF06); 

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

se compreender (EI02EO04); 

 

Proposta pedagógica: 

É de extrema importância que a criança utilize a imaginação para criar, idealizar e viver 

o faz de conta, assim como nos momentos em que ouvem histórias as oportunidades de 

contá-las ou recontá-las também permitem que a imaginação seja explorada.  

Nesta proposta de atividade a criança poderá utilizar a confecção escolhida para contar 

uma história inventada por ela, recontar o poema Leilão no jardim (Cecília Meirelles) 

ou até mesmo cantar uma canção referente à sua criação, após uma breve conversa 

sobre a leitura e a confecção realizadas anteriormente. 

 

Materiais:  

- O objeto confeccionado pela criança junto ao adulto mediador. 

 

Sugestões para as famílias: 
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Ao relembrar a história permita que a criança expresse suas preferências e suas 

percepções, instigue a utilização da linguagem oral e demonstre atenção e 

disponibilidade ao interagir. 

 

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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