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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Educadoras: Ana Paula Menegolo Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Sexta-feira, 20 de outubro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: É hora de aprender. 

 

Objetivos específicos: 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01);  

 Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da Instituição e fora dela (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Os animais com certeza despertam grande interesse nas crianças de todas as faixas 

etárias, pois cores, texturas, formas, sons e habilidades diversas podem ser observadas 

no mundo animal. Foi pensando nesta possibilidade que decidimos embarcar numa 

inesquecível aventura conhecendo um pouco mais sobre os animais que vivem na 

fazenda.  

Para que ocorra a construção de novas aprendizagens e estimular a capacidade de 

desenvolvimento da criança, no dia de hoje o contato será com a galinha, o pintinho ou 

o galo. Inicialmente apresente o animal à criança e dialogue com ela sobre o bichinho, o 

que eles comem, se tem penas, se botam ovos etc. e permita que a criança se expresse 

oralmente fazendo questionamentos. Caso não for possível a criança ter contato com a 

galinha façam um pintinho com o carimbo de uma das mãos da criança e cante junto 

com ela a música “Pintinho amarelinho”.  

 

Materiais: 

- Animal da fazenda (galinha, galo ou pintinho); 
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- Materiais necessários para confecção do pintinho caso não for possível a criança ter 

contato com o animal. 

 

Sugestões para as famílias:  

Dialogue e interaja a todo o momento com a criança propiciando grandes momentos de 

aprendizagens. 

 

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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

