
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Professora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta-feira, 21 de maio de 2020  

Título da atividade: O que que tem na caixa do: nome da criança? 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. 

- Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

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

lento, rápido, depressa, devagar). 

 

Resumo:  

Você deverá escolher alguns dos brinquedos favoritos da criança e colocar dentro de uma 

caixa de sapato ou sacola plástica e contar uma linda e divertida história utilizando sua 

imaginação, criatividade e os brinquedos como elemento surpresa. Ou seja, cada 

brinquedo será um personagem da história que você irá contar. Após sua contação é a vez 

da criança narrar a história do jeitinho dela! 

Mergulhe nessa aventura! 

 

 

Preparação 

 

Materiais: 

- Caixa de sapato ou sacola plástica 

- Brinquedos diversos da criança 

Espaços:  



Prepare um local aconchegante para se aventurar nessa história, faça desse momento 

especial. Se quiser decore o cenário ou coloque alguns itens como: tapete, almofadas entre 

outros que você tenha em casa e que possa utilizar e deixar ainda mais divertida essa 

brincadeira. 

 

Tempo sugerido: 30 minutos 

 

Registro da atividade: Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie 

para a Tia Paula no nosso grupo de WhatsApp. 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?  

Demonstrou interesse e concentração durante a contação de história? 

Identificou os seus próprios brinquedos? 

Como reagiu a cada brinquedo tirado da caixa surpresa? 

 

O que fazer durante? 

- Mude a entonação de voz conforme muda os personagens ou os brinquedos; 

- Deixe a timidez de lado e mergulhe no seu melhor para a criança; 

- Quando for a vez da criança contar, demonstre-se entusiasmado com a história dela 

 

Links importantes: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br 

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


 

 

 

 

 

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 

 


