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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

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

Data: Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Relembrando minhas memórias. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 

teatrais assistidos etc. (EI02EF05); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, entre e do lado) 

e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04); 

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

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

 

Proposta pedagógica: 

A memória forma a base para a construção da própria identidade, orienta nossos 

pensamentos e nossas decisões, influencia nossas reações emocionais e nos permite 

aprender, assim sendo, a memória também é fundamental para o desenvolvimento 

cognitivo da criança. Pensando nisso, instigue a criança a relembrar os momentos 

vivenciados em família, abrindo o baú de memórias e retirando os itens utilizados por 

ela, como o microfone, a fantasia de seu personagem favorito, a embalagem do alimento 

que mais gosta e o objeto de apego. A partir das vivências da criança questione-a do que 

se recorda ao retirar os itens do baú.  
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Materiais: 

- Baú de memórias confeccionado na semana anterior; 

- Itens guardados no baú. 

 

Sugestões para as famílias: 

Participe a todo o momento durante a atividade e caso a criança necessite de ajuda 

auxilie-a a interagir oralmente ao explorar os itens. 

 

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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