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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

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

Data: Segunda-feira, 27 de outubro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Animais domésticos. 

 

Objetivos específicos: 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando 

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

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

opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Iniciaremos a semana falando sobre animais domésticos, que são os animais que vivem 

ou são criados dentro de casa ou em dependências desta. 

Para isso, o adulto mediador deverá dialogar com a criança sobre esses animais, dizendo 

quais são e porque eles são domesticados. Permita que a criança faça questionamentos 

instigando a linguagem oral e para facilitar a compreensão da criança coloque a música 

“Mundo Bita - De Estimação” incentivando a dançar e a cantar acompanhando o som. 

 

Materiais: 

- Áudio da canção, “Mundo Bita - De Estimação” (será disponibilizada no grupo do 

WhatsApp. 

 

Sugestões para as famílias:  
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Reforce para a criança quais os tipos dos animais domésticos, dance e cante junto com 

ela tornando esse momento lúdico e de muita diversão. 

 

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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