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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II A e B            Data: 20/05/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Você não é igual a mim, eu não sou igual a 

você. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Comunicar-se com os colegas e adultos buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04);  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Ainda falando sobre a diversidade ela nos cerca a todo o momento, vivemos em um 

mundo repleto de diferenças, onde a essência de cada um se constrói em suas 

particularidades. Por isso, é importante que se fale sobre isso com os pequenos afinal, o 

diálogo é imprescindível para auxiliar o desenvolvimento e formação do caráter e da 

personalidade. A diversidade não está só no rosto ou nas características físicas, está, 

também, nos esportes e brincadeiras, gêneros e etnias e até mesmo nas escolhas, pois 

cada um tem o seu gosto. E foi pensando nessa multiplicidade que a atividade de hoje 

foi planejada. 

Inicialmente, o adulto responsável pela atividade juntamente com a criança irá procurar 

em revistas, panfletos ou jornais figuras referentes o que cada um gosta como, por 

exemplo, a criança gosta da cor amarela e o adulto gosta da cor azul, a criança gosta de 

banana o adulto gosta de abacaxi, a criança gosta de bicicleta o adulto gosta de carro e 

assim sucessivamente diferenciando suas preferências. Conforme forem achando as 
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imagens o adulto responsável irá recortar e auxiliar a criança a colar na folha de papel 

construindo um painel, faça uma divisória na folha separando as imagens, ou seja, de 

um lado as preferências do mediador e das outras preferências da criança para melhor 

compreensão. Dialogue a todo o momento com a criança estimulando-a na linguagem 

oral e despertando o respeito pelas diferentes escolhas. 

  

Materiais: 

- Folhas de papel; 

- Cola; 

- Tesoura (uso exclusivo do adulto); 

- Revistas, jornais ou panfletos. 

 

Sugestões para as famílias: 

Reforce para a criança como é importante aceitar o outro e reconhecer as diferenças e 

incentive-a todo o momento a participar da atividade. 

 

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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