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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data: 28/05/2020 

Título da Atividades 03: Apresentado os animais domésticos. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Perceber que as pessoas têm caracteristicas fisicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

(EI02EO05); 

  Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da 

instituição e fora dela. (EI02ET03); 

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

brincadeiras. (EI02CG01); 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por meio de linguagem oral e 

escrita (escrita espontanea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. (EI03EF01); 

 

Resumo:  

Nesta atividade a criança irá conhecer os animais domésticos como: cachorro, gato, peixe 

entre outros. Para identificar e relacioná-los aos espaços de convivência. Converse com a 

criança sobre os bichos de estimação. Pergunte se têm animais, qual a espécie e o nome,  

mesmo que a criança não tenha um, mas possa ter contato nas casas de seus avos, tios, 

vizinhos e outros. Explique que para ter um bicho de estimação em casa é preciso que todos 

da familia ajudem de alguma forma para que o animal tenha um lugar apropriado e limpo 

para viver. Para termos esses aniamis devemos adotar alguns cuidados essenciais são eles: 

higiene, alimentação, vacinas passeios, além de carinho e atenção! 

 

Proponha a criança para assistir um vídeo de animais doméstico imitando os sons em 

situações de brincadeira e em seguida realizar um desenho do animal que tem em casa ou no 

animal que gostou no vídeo. 
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Preparação: 

Materiais 

TV ou celular  para assistr o video e lápis de cor e/ou giz de cera e papel. 

 

Espaços: 

Por se tratar de video, esta atividade precisa de um local agradável e com pouco ruído, 

podendo ser na sala, no quarto, etc. 

 

Tempo sugerido:  

Aproximadamente: 40 minutos. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos, ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto? O modo 

como a criança interage com a história. Ela pode perguntar e responder sobre a história 

ouvida? Consegue criar e/ou recontar a história e também nomear as ilustrações com base nas 

imagens? Demonstra interesse ao ouvir a história? Comunica-se por fala, gestos ou outras 

formas de expressão? 

 

O que fazer durante? 

Apresente o vídeo abaixo às crianças e depois em roda de conversa realizar perguntas sobre 

os animais domésticos que foram vistos no vídeo.  Pergunte se já conheciam alguns deles e 

quais deles estão vendo pela primeira vez. Converse com as crianças sobre as características 

que tornam tais animais domésticos. Explique que os animais domésticos são aqueles que 

convivem com os seres humanos. Pergunte as crianças se eles conhecem outras espécies além 

deses que viram no vídeo apresentado e em seguida realizar um lindo desenho do animal que 

gostou 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

 

 

Links importantes: 

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

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

Segue o link para assistir o vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=KDAetutwPMQ&t=21s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KDAetutwPMQ&t=21s
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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 

 


