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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

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

Data: Sexta- feira, 26 de fevereiro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Que tal um cumprimento novo? 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos 

(EI02EO01); 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

compreender (EI02EO04); 

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras 

(EI02EO06); 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Sexta-feira, dia de cuidado contra o Corona vírus aqui em nossa Instituição e no dia de 

hoje vamos falar sobre os cumprimentos. Já que a recomendação é evitar o contato 

físico para diminuir as chances de transmissão do vírus, resolvemos desenvolver esta 

brincadeira. 

Para isso, será disponibilizado um vídeo da turma da Mônica sobre o Covid- 19 para 

que assistam juntos, em seguida, reforce com a criança como evitar os cumprimentos 
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físicos mencionados no vídeo. Finalize a brincadeira praticando e ensinando alguns 

deles como, bater os cotovelos para falar oi, os pés para tchau, movimentos de beijos 

entre outros. 

 

Materiais: 

- Vídeo turma da Mônica. 

 

Sugestões para as famílias: 

Reforce para a criança diariamente como devem ser os cumprimentos nos dias de hoje, 

e seja o exemplo praticando-os também. 

  

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.  

Vídeo para auxiliar na atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJWuGW0BMnA 

 

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

 
 


