
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 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 17/11/2020 

Título da Atividade: História: O Pequeno Príncipe Preto. 

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

•  Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02); 

• Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor 

(EI01EF04); 

• Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, 

revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.) (EI01EF07). 

 

Resumo: 

A história “O Pequeno Príncipe Preto” tem como objetivo estimular uma reflexão sobre a 

importância de empoderar crianças negras a partir de referências positivas e ao mesmo tempo 

problematiza a falta de representatividade da pessoa negra nos livros, filmes e personagens do 

imaginário popular artístico.  

Com isso hoje realizaremos a leitura deste poema utilizando um fantoche confeccionado com 

rolinho de papel higienico.  

 

Materiais: 

• Rolinho de papel higienico; 

• Materiais riscantes como Canetinha, giz de cera, tinta, entre outros; 

• Tesoura (para uso exclusivo do adulto). 

 

Espaços:  

Para esta atividade, minha sugestão é que ela aconteça em um ambiente mais reservado, que 

não tenha muitas distrações, pois, o tempo de concentração da criança deverá ser maior por se 

tratar de um momento de leitura.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 
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Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao ver o Pequeno Princípe Preto,  será que ela irá gostar 

do que esta vendo ou apresentará estranhamento? 

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Deixe previamente pronto o Pequeno Princípe Preto que é o personagem principal deta 

história (com antecedencia, leia a história, para que o momento da contação possa ser passado  

de forma segura). 

Iniciei a atividade apresentando o personagem, depoís realize a leitura, interpretando-a, 

sempre que o Pequeno Príncipe for mencionado aponte para o fantoche para que a criança 

possa fazer a associação com o personagem da história que está sendo contada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link importante:  

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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