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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva 

Turma: Maternal II A e B                   Data: 22/01/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Quem cuida de mim.  

 

Objetivos específicos: 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01); 

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. (EI03EO01);  

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. (EI03EO03). 

 

Proposta pedagógica: 

Durante esse período de pandemia, a rotina de todo mundo ficou diferente e as famílias 

estão experimentando ficar mais tempo em casa. Mas para quem tem criança, outro 

desafio também entra em cena a dificuldade de apoio na rotina diária em casa, 

conseguintemente muitas crianças acabam ficando com parentes, conhecidos ou babas.  

Nesta atividade as crianças com ajuda de um membro da família, a criança enviará uma 

foto ou vídeo juntamente com a pessoa que cuidou dela durante a pandemia.  

  

Materiais: 

Celular ou câmera fotográfica.  

 

Sugestões para as famílias: 

• Auxilia a criança na hora de tirar a foto ou fazer o vídeo e enviar no grupo 

WhatsApp. 
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Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

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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