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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 29/09/2020 

Título da Atividade: Meu nome, minha identidade. 

 

Objetivos de Desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamenet as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folher, entre outros (EI02CG05); 

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

compreender (EI02EO04);  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos (EI02ET07); 

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos (EI02EF09). 

 

Resumo: 

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

ser cidadão de um país. O direito de conhecer a si e o mundo refere-se diretamente ao processo 

identitário da criança, pois a partir desse conhecimento desenvolve-se a construção de sua 

identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos 

de pertencimento. O processo de construção da identidade pelas crianças deve ser garantido 

como um direito, vivenciado de maneiras diferentes, incluindo o trabalho com o nome próprio. 

Nesta atividade a criança irá conhecer o significado de seu nome, brincar de contar e organizar 

o seu próprio nome através da visualização das letras fixadas em objetos que a família tenha em 

casa, pois ao observar as letras de seu nome o pequeno consequentemente, o memoriza 

iniciando o seu relacionamento em contato com letras. 

 

Preparação: 

Materiais: 
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Folha sulfite, tampinhas de garrafas, copos descartáveis, tampas de potes, canetinha, lápis de 

cor ou qualquer outro material substituível que a família tenha em casa. 

 

Espaços: 

Organize um espaço onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe está 

sendo passado ou mostrado (sala, quarto, cozinha ou áreas externas).  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 25 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e 

o envolvimento da criança. 

 

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. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demostra 

dificuldade em contar e montar as letras de seu nome? Demonstra entusiasmo em participar da 

atividade? Consegue montar seu nome na sequência por meio da observação e repetição? 

Compreende o que esta montando é o seu nome? Consegue traçar as letras com o dedinho?  

 

O que fazer durante? 

1.  Organize o espaço para ser realizada a atividade e leia para a criança o significado de seu 

nome dialogando sobre a importância de se ter um nome desde o nascimento. 

2. Em uma folha sulfite escreva o nome da criança com letra bastão bem grande e faça a 

mesma coisa nos objetos podendo escrever em copos descartáveis, tampinhas de garrafas entre 

outros materiais. Se necessário escreva as letras em um papel e cole nos objetos. 

3. Mostre para a criança a sequência de seu nome, montando-a e em seguida conte. Outra 

opção é colocar os objetos em cima das letras descrita na folha sulfite.  

4. Incentive a criança a fazer o mesmo deixando-a bem a vontade para se expressar, mesmo 

que não consiga montar na sequência correta. 
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5. Estimule a criança a passar o dedinho traçando cada letra. 

6. Elogie o pequeno a cada ação realizada por ele, pois nesta faixa etária não tem certo e nem 

errado. 

7. Observação: Dialogue com a criança o tempo todo durante a realização da atividade, ajude a 

contar as letras e a montar por varias vezes. Afinal a criança aprende muito por meio de 

repetições e observações.  

8. Pesquisa dos significados dos nomes:  

Arthur significa “pedra” ou “grande urso”. 

Benjamim significa filho da mão direita, ou seja, da felicidade. 

Betina significa “promessa de Deus”. 

Davi significa "o amado", "querido", "predileto". 

Emanuelly significa "Deus está conosco" ou "Deus está no seu coração”. 

Heitor significa 'aquele que guarda', 'aquele que retém o inimigo'. 

Henrique significa “senhor do lar", "príncipe do lar" ou "governante da casa”. 

Isadora significa "dada por Ísis" ou "dádiva de Ísis".  

João Gabriel significa "homem de Deus forte e cheio de graça" ou "fortaleza de Deus cheia de 

graça". 

Kaleb significa “cão, cachorro”. (Na Bíblia, Kaleb foi um dos doze homens enviados por 

Moisés, representando a Tribo de Judá, para espionar Canaã). 

Lucas Gabriel significa "o homem de Deus que vem da Lucânia", "homem de Deus forte e 

luminoso". 

Maria Vitória significa “senhora soberana" ou "vidente”. 

Sophia Emanuelly significa “sabedoria”.  

Teylor significa alfaiate, mas vem de uma palavra em latim, taliare, que significa "cortar". 
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Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://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 

 

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

