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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

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

Data: Sexta-feira, 30 de abril de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Cada um tem um jeito de ser. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

compreender (EI02EO04); 

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras 

(EI02EO06); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos de história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecidos (EI02EF04); 

 

Proposta pedagógica: 

Hoje o ensinamento com a criança é como reconhecer as suas emoções e lidar com elas 

adequadamente, reconhecendo, identificando e manejando-as. Se são estimulados desde 

a infância, aprenderem a escolher suas emoções no momento e de maneira adequada, 

tornam-se sujeitos capazes de viver a vida em plenitude, por isso a importância da a 

atividade de hoje. 

Para finalizarmos a nossa semana, iremos desenvolver as emoções e expressões faciais, 

com as crianças. 



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 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Para isso, você poderá desenhar separadamente em um papel sulfite, ou até mesmo em 

um papelão os tipos de expressões mais comuns em nosso dia -dia. Exemplo: Sorrindo, 

triste, bravo, contente entre outras. Após isso, fale brevemente sobre cada uma para a 

criança, e em uma roda de conversa fale sobre situações que vocês goste e que não goste 

e mostre através das expressões como reagiria em cada momento. 

Vale ressaltar que a criança também deverá se expressar o que ela gosta e não gosta em 

casa, ou em alguma situação. 

Exemplo: A mamãe não gosta quando você não guarda os brinquedos, e então levantar 

o desenho da expressão de triste ou brava, caso não tenha desenhado você poderá 

apenas imitá-la e pedir que todos façam a mesma expressão, estimulando assim que 

todos se expressem e se respeitem. 

  

Materiais:  

- Folha sulfite; 

- Canetinha; 

- Papelão; 

- Massinha. 

 

Sugestões para as famílias: 

Desenhe as expressões juntamente com a criança, fale brevemente sobre cada uma. 

Instigue a criança a pensar em alguma situação para a família e juntos lembrem-se das 

coisas boas também e use as expressões correspondentes. 

 

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: 
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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.  

  

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 

 
 

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

