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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II A e B            Data: 28/05/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade: Gratidão gera gratidão. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos (EI02EO03);  

 Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05);  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

A família que nutre a gratidão educa crianças mais gentis e cria entre si relacionamentos 

mais fortes, mais positivos e felizes, assim finalizaremos a semana da gratidão.  Para 

isso, na atividade de hoje a criança demonstrará gratidão pela família, através da 

confecção de um presente. Inicialmente auxilie a criança na confecção permitindo-a 

utilizar sua criatividade e estimule-a a agradecer os cuidados da pessoa com ela, após a 

entrega do presente, é muito importante que o mediador faça um presente para a criança 

também, para que ela se sinta amada e acolhida, pois quando somos o exemplo, 

mostramos a criança que a gratidão se estende para todos. Dessa forma, ela vai saber 

como é bom perceber atitudes de gratidão em outras pessoas, aprendendo a ter esse 

mesmo costume. Este presente poderá ser um coração feito de folha de papel, uma flor, 

um cartão ou algo que seja muito especial, usem e abusem da imaginação e do amor. 

Utilizem diálogo positivo, elogiem e reforcem para a criança suas habilidades e 

conquistas, isso também faz parte de sermos gratos. 
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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 

 

Materiais: 

-Folha de papel; 

- Canetinha; 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Colantes; 

- Etc. 

 

Sugestões para as famílias: 

Criar rotinas é uma ótima forma de ensinar valores ao pequeno, então aproveite a hora 

da atividade para estimular a criança a agradecer. Encoraje-a dizer "obrigado" como 

parte de uma frase completa, por exemplo, "Obrigado, por tudo".  

De uma forma simples, fale regularmente para sua filha ou seu filho sobre as melhores 

coisas que aconteceram no seu dia. E não precisa ser nada grandioso, a ideia é mostrar o 

valor da gratidão. Seja grato no dia a dia visto que a criança age por repetição e é bem 

provável que ela pegue rápido esse costume dos papais sendo assim conduza a criança 

pelo exemplo. 

 

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.  

 

 

 

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

