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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

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

Data: Quarta-feira, 24 de novembro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Lixo é dentro do lixo. 

 

Objetivos específicos: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

compreender. (EI02EO04); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre 

e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Ainda falando sobre a importância em conscientizar os pequenos que lixo é no lixo, no 

dia de hoje iremos utilizar a confecção realizada na segunda-feira. Para isso, o adulto 

mediador deverá relembrar o que a criança criou e para que serve, após isso, permitir 

que durante a sua tarde tudo que ela consumir e houver lixo, que ela possa utilizá-lo. 

 

Materiais: 

- Lixinho confeccionado; 

- Itens que deverão jogar fora. 

 

Sugestões para as famílias:  
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Reforce para a criança sobre sua criação e como ela é importante em nosso dia-dia. Faça 

da proposta de hoje um hábito, o que for lixo que ela tenha a autonomia em jogar dentro 

do local apropriado. 

 

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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