
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 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

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

Data: Segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. 

Turma: Maternal I – A e B. 

  

Título: Um novo alguém para conhecer. 

 

Objetivos específicos: 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Proposta pedagógica: 

Será encaminhado um vídeo aos pais/responsáveis com a apresentação da educadora 

falando um pouco de si para as crianças e seus familiares. A proposta será assistir o 

vídeo em família e questionar a criança sobre suas percepções do que foi falado e se ela 

gostou ou sentiu curiosidades por algum detalhe.  

A intenção é instigar a curiosidade da criança pelo contato com uma nova educadora e 

sua familiarização com a imagem e voz dela, a aproximação é importante para que haja 

interesse na interação. 

 

Materiais: 

- Ferramenta virtual para assistir ao vídeo (Ex.: celular, TV, computador ou tablete). 

 

Sugestões para as famílias: 
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Demonstre interesse pelo vídeo buscando estimular a curiosidade da criança e esteja 

disponível para interagir de maneira positiva.  

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de participação e envie no 

grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Este 

material será ferramenta de 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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