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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

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

Data: Quarta - feira, 27 de janeiro de 2021. 

Turma: Maternal I – A e B 

 

Título da atividade: Meu nome é... 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

compreender (EI02EO04); 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 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). 

 

Proposta pedagógica: 

Desde o dia em que nasce, toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade, ou 

seja, ser cidadão de um país. O processo de construção da identidade pelas crianças 

deve ser vivenciado de maneiras diferentes, incluindo o trabalho com o nome próprio.  

A proposta da atividade de hoje é estimular o reconhecimento do próprio nome por 

meio da música “Se eu fosse um peixinho”, do movimento corporal e percepção 

auditiva. 
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Recite ou cante a música, faça gestos imitando o movimento de uma canoa, junte as 

mãos como se fosse um peixinho e realize o movimento de nadar, usando a imaginação. 

Utilize o nome da criança nos espaços indicados e, ao mesmo tempo, aponte o dedo 

para ela. 

 

Materiais: 

- Letra da música. 

 

“A canoa virou                                                    Mas eu não sou peixinho 

 Por deixa-la virar                                              E também não sei nadar 

 Foi por causa (nome da criança)                     Força (nome da criança) 

 Que não soube remar                                      Comece a nadar 

 Se eu fosse um peixinho                                   Força, força, força 

 “E soubesse a nadar                                         Aê conseguiu” 

 Eu tirava (nome da criança) 

 Do fundo do mar 

 

Sugestões para as famílias: 

Incentive a criança para cantar, imitar os gestos, bem como, falar seu próprio nome. 

Repita a canção quantas vezes forem necessárias e estiver despertando o interesse da 

criança, comemore cada conquista dela. 

 

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. 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
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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 

 
 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

