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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 25/01/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Quem sou eu.  

 

Objetivos específicos:  

• Perceber que as pessoas têm característica físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. (EI02EO05); 

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

dificuldades e desafio (EI02EO02); 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 

Proposta pedagógica: 

A utilização de foto pode ser amplamente aproveita, pois promove situações de 

interação, reconhecimento e construção de auto-imagem, favorecendo a percepção do 

outro propiciando uma analise das igualdades e diferenças.  

Nesta atividade a criança irá se observar por meio de fotos como ela era quando 

pequena e como está atualmente.  

 

Materiais: 

Celular, fotos da criança de varias fases. 

 

Sugestões para as famílias: 

1. Organize o espaço para ser realizada a atividade; 

2. Disponibilize as fotos em um lugar onde a criança possa manusear; 

3. Convide a criança a se senta e olhar as fotos de quando era pequena e como esta 
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atualmente; 

 

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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