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          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 18 de maio de 2020 

 

Título da atividade: Hora da história. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Comunicar-se com crianças e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender; 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros; 

 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias; 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 

Resumo:  

Por meio da história “A casa ambulante”, busca-se formar ideias a respeito dos diversos 

tipos de moradia existentes, também, compreender a importância dos cuidados 

referentes ao local de moradia da família, sobre limpeza e organização. Por fim, ao som 

da canção “Nossa casa” do Mundo Bita, desenhar junto aos membros da família seu 

cantinho favorito da casa para desenvolver a formação da identidade referente às suas 

preferências. 

 

Preparação 

Materiais: 

Serão necessários folha de papel, lembrando que de acordo com a faixa etária das 

crianças o material deve ser maior para possibilitar a livre exploração, riscantes diversos 

à sua preferência (canetinhas, giz de cera, lápis de cor, dentre outros) e rádio, TV ou 

celular para tocar a canção indicada. 

 

Espaços:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


O espaço deverá ser escolhido de acordo com a preferência da criança. Porém, é 

importante ressaltar que, as opções devem prever a segurança e conforto dos (as) 

pequenos (as), evitando assim, que se machuquem. 

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estima-se aproximadamente 20 minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Como a criança demonstra suas ideias de moradia, se compreende que ela mora em um 

lugar que deve ser cuidado e que ela pode auxiliar com pequenas tarefas. Observe 

também, o tempo de concentração que a criança disponibiliza para as diferentes 

propostas, a história, a organização do ambiente e o desenho do local.  

Perceba se ao se expressar por meio do desenho ela utiliza a linguagem oral para contar 

o que cria e na forma com que segura os objetos para realizar a atividade. 

 

O que fazer durante?  

Enquanto conta a história, tente modificar o tom de voz de acordo com cada 

personagem, isso ajuda a prender a atenção das crianças. No decorrer do 

desenvolvimento da atividade demonstre interesse em ouvir o que a criança tem para 

dizer interagindo e elogiando quando for pertinente. 

Dê liberdade à criança para que demonstre suas escolhas em relação ao ambiente 

favorito e o manuseio dos objetos de execução do desenho, isso resulta em confiança na 

sua capacidade de escolha. 

 

Links importantes: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br 

http://www.crechemeninojesus.com.br/


História: https://br.pinterest.com/pin/651755377295854824/ 

Música: https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo 

https://br.pinterest.com/pin/651755377295854824/
https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo

