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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II A e B           Data: 19/05/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Um abraço para você. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos (EI02EO02); 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras 

(EI02EO06); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos de história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04). 

 

Proposta pedagógica: 

O Dia do Abraço é comemorado anualmente em 22 de maio, de acordo com a psicóloga 

Letícia Lozan, para a nossa cultura, os abraços também podem significar comunicação, 

uma vez que somos seres relacionais. Como uma forma de expressar sentimentos e 

emoções, o abraço pode ter diversos significados, trazendo diferentes sensações para 

quem oferece e quem recebe. Pode demonstrar intimidade, proximidade, uma relação 

querida, uma saudade, um cuidado. Pode também significar afeto, carinho, cuidado, 

amor, perpassando por vezes a necessidade da palavra e se fazendo suficiente ao sentir o 

abraço naquele momento. Através da data comemorativa que iremos desenvolver a 

brincadeira de hoje. Porém, sabemos que o momento ocasionado pela covid-19 é 

delicado para expressar os inúmeros benefícios do abraço citado acima devido a 

recomendação de evitar o toque físico, e para as crianças, essa situação torna-se ainda 

mais difícil de ser compreendida, querendo abraçar ou por existirem situações que um 
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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 

 

familiar da casa pode estar contaminado o que dificulta ainda mais o contato. Mas, não 

deixaremos de comemorar algo tão valioso e cheio de amor, de oferecer abraços 

diferentes do que antes eram comuns e de nos sentirmos abraçados de maneira que antes 

eram inimagináveis. Para isso, estimularemos o abraço de nós para nós mesmos, 

reforçando como autocuidado e o amor próprio fazem bem. Caso a família queria 

poderão enviar uma foto da criança se abraçando para algum familiar querido, 

reforçando o carinho, a saudade e o afeto mesmo que a distância. 

Materiais: 

- Envio da foto (Opcional). 

 

Sugestões para as famílias: 

Dialogue com a criança e reforce sobre os cuidados que devemos ainda tomar devido ao 

Corona-Vírus, evitando o contato fisico, porém liste e incentive outras maneiras de 

demonstrar carinho, como por exemplo, o abraço por foto, beijo de longe, aperto de mão 

com os cotevelos etc. Cuidem de vocês e do próximo, mais não deixem de manisfestar o 

amor e carinho em família. 

 

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.  
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