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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: 17/11/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: O Pequeno Príncipe Preto. 

 

Objetivos específicos: 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05); 

• Dialogar com as crianças e adulto, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar 

objetos tridimensionais) (EI02TS02); 

• Expressar- se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e trimensionais. (EI03TS02); 

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

compreender (EI02EO04); 

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, 

a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita) (EI02EF03); 

• Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04). 
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Proposta pedagógica: 

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. 

Nesta atividade a criança junto com o membro da família irá confeccionar um fantoche 

com rolinho de papel higiênico e em seguida realizar a leitura. 

 

Materiais: 

Rolinho de papel higienico tesoura, materiais riscantes como canetinha, giz de cera, 

tinta guache, entre outros. 

Poema- O Pequeno Principe Preto (Rodrigo França) que será disponibilizado no grupo 

de WhatsApp 

Observação: Tesoura uso exclusivo do adulto. 

 

Sugestões para as famílias: 

1. Organize um espaço calmo, para a criança assistir o vídeo da história ‘‘O pequeno 

príncipe preto”.  

2.Separe os materiais para a confecção do fantoche e convide o pequeno para participar. 

3. Deixe a criança colorir livremente o rolinho de papel higiênico. 

4. Após secar corte em cima do rolinho formando uma coroa e desenho o rosto do 

príncipe. 

5. Em seguida conte o poema para criança utilizando o fantoche. 

 

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. 
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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 

 

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