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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 02/02/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Crescendo de pouquinho em pouquinho 

 

Objetivos específicos: 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.) (EI02ET05); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03). 

 

Proposta pedagógica: 

O desenvolvimento físico aliado à aquisição de novas habilidades é parte marcante na 

trajetória das crianças especialmente na primeira infância. Considerando este aspecto e 

visando a compreensão da mudança física por que passam, através da experiência lúdica 

da comparação e manuseio de barbante propõem-se os estímulos nesta atividade. 

Inicie um diálogo com a criança utilizando palavras simples e objetivas para explicar 

que as pessoas nascem bem pequenas e vão crescendo com o passar do tempo. Com um 

barbante no tamanho que a criança tinha quando nasceu, proponha fazer a comparação 

de qual altura tem agora, colando-os no chão ou na parede. 

Permita que a criança observe e manuseie as fitas de barbante nos dois tamanhos, o do 

nascimento e o atual. 

 

Materiais: 

 - Tesoura (uso exclusivo do adulto mediador); 

- Barbante ou linha para medição; 

- Fita (crepe, durex, larga etc.) para a colagem, caso seja realizada na parede. 
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Sugestões para as famílias: 

Responda com disponibilidade as questões que podem surgir e se caso a criança não 

interagir oralmente, instigue este comportamento fazendo perguntas sobre suas 

percepções. 

Será encaminhada a canção “A gente cresce” do Mundo Bita para que seja utilizada 

opcionalmente, durante o desenvolvimento da atividade. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de participação e envie no 

grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Este 

material será ferramenta de 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. 

Sugestão de canção:  

https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w 

  

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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