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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 27/10/2020 

Título da Atividade: Peça teatral. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06). 

• Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor 

(EI01EF04); 

• Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, 

contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.) (EI01EF08).  

 

Resumo: 

É presente em nossa cidade o “Teatro Munícipal Fausto Augusto Degani”, onde acontece a 

maiora dos eventos de nosso município. 

Hoje nós iremos representá-lo fazendo uma pequena amostra teatral para nossos pequenos, 

utilizando objetos do cotidiano da  criança.   

 

Materiais: 

• Objetos que forem ser utilizados durante a encenação. 

 

Espaços:  

Como está atividade envolverá a atenção da criança, peço que ela seja desenvolvida em um 

ambiente mais reservado e que não tenha muitas distrações.  

  

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  
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Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ao perceber que irá aassistir a uma peça de treatral, será 

que ela vai ficar quietinha ou será que irá querer interagir? 

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba que  muita 

agitação escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Para que esta atividade aconteça de forma positiva, ecolha os personagens que irão partcipar, 

organize o ambiente para que ele fique aconchegante e acolhedor.  

Com a criança sentada,inicialmente apresente as imagens do teatro da nossa cidade dizendo 

que lá aconetcem diferentes tipos de apresentação, e que a peça teatral é a que mais marca 

este ambiente.   

Em seguida comece a enceção apresentando os personagens, que podem sem bichinhos de 

pelúcia ou até mesmo os próprios membros da família, não faça uma apresentação muito 

longa, pois o tempo de concentração das crianças nesta faixa etária é bem curto.  

 

Link importante:  

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

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

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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