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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 28/09/2020 

Título da Atividade: A criança e seus direitos. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

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

opiniões (EI02EF01);  

 Relatar experiência e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidos etc (EI02EF05). 

 

Resumo: 

Os direitos da criança ou direitos da infância são os direitos humanos voltados para as crianças. 

A condição de criança como sujeito de direitos está atrelada à preocupação com a fase inicial 

da formação e desenvolvimento humano. Toda criança tem direito a proteção especial, e a todas 

as facilidades e oportunidades para se desenvolver plenamente, com liberdade e dignidade. 

Nesta atividade a criança juntamente com a família irá assistir a um vídeo sobre os direitos da 

criança, após irá aprender um pouquinho desses direitos através dos pais ou responsáveis que 

irá dialogar com seu filho (a) de forma bem simples. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Celular, T.V, para reproduzir o vídeo que estará disponível no grupo do Whatsapp e no plano 

de aula logo abaixo. 

 

Espaços: 
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Escolha um espaço tranquilo e aconchegante para que a criança não se distraia com facilidade, 

podendo ser na sala ou quarto. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamnte 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e 

envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material servirá 

para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? A criança 

compreende sobre os seus direitos? Demonstra interesse em participar da atividade? Consegue 

prestar atenção no vídeo? Como participa da conversa com o responsável? Faz pergunta? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente coloque o vídeo para reproduzir que estará disponível no grupo do Whatsapp 

e no plano de aula, sente com a criança e a convide-a para assistir. 

2. Após o término dialogue com o pequeno de forma simples sobre os seus direitos. 

3. Questione a criança sobre algumas imagens que aparecem no vídeo como, por exemplo: 

os animais (borboleta), o bebê, a paisagem (flores, árvores, estrelas), as crianças (menino ou 

menina) entre outros. 

4. Observe se o pequeno realmente prestou atenção no vídeo relatando os nomes das 

imagens questionados a ele e elogie a todo o momento que demonstrar esta atitude de 

interesse e atenção.  
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 Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0 

 

 

 

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 

 

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

