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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Maternal II A e B             Data: 02/08/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Comunidade- O Bairro de Marcelo..  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

adultos (EI02EO03); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos 

(EI02EF06). 

 

Proposta pedagógica: 

Nesta nova semana, o nosso tema gerador a ser trabalhado será “comunidade”, ou seja, o 

bairro em que nossa casa reside. E, para iniciar, a proposta de hoje consistirá em uma 

contação de história sobre “O Bairro do Marcelo”, de Ruth Rocha. 

Primeiramente o adulto mediador deverá ler a história para identificar os objetos a 

serem utilizados ao recontar para a criança. 

Em seguida, convide o pequeno para participar do momento da contação com 

entusiasmo, apresentando os objetos necessários e permitindo que o manipulem 

livremente. 

 

Materiais: 

- Objetos que caracterizem a história. 

 

“O Bairro de Marcelo” (Ruth Rocha): 
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- Perto da minha casa tem um lugar que tem uma porção de lojas! Tomates, bananas, 

maçãs, beringelas... 

- Tem livraria que tem livros grandes e pequenos, engraçados e sem graça, com figuras 

e sem figuras. 

- Neste lugar tem uma loja onde só vendem sapatos e eu fui lá com a minha mãe e 

minha irmã. Eu comprei um par de sapatos vermelhos, e minha irmã comprou um de 

bolinhas... 

- Tem uma loja que fica no meio da calçada e que nem é bem loja. É uma banca de 

jornais e tem revistinhas, livrinhos e brinquedos... 

- A loja de carnes se chama açougue, e não carneira, como você pensa. E tem uma 

porção de pedaços de carne pendurados e uma balança grande. 

- Tem um banco, que não é para sentar, onde meu pai e minha mãe sempre vão e ficam 

numa fila de pé e botam dinheiro, pagam contas e às vezes também tiram dinheiro. 

- Também tem um supermercado muito grande, onde a gente compra de tudo. Compra 

latas, compra doces, compra vassouras e panelas, sabonetes, frangos, ovos e 

refrigerantes. 

- Tem uma papelaria que tem cadernos e lápis de todo o tipo. Eu e o Caloca, sempre 

compramos autocolantes pra nossa coleção. 

- Na padaria tem pães de todo jeito, compridos e pequenos, brancos e pretos, doces e 

salgados. Tem pães quadrados para fazer sanduiches e tem doces e tem sorvetes. 

- Tem uma loja que é muito divertida e é de materiais de construção. Lá têm baldes, tme 

escadas, tem escadas, tem pregos, ferramentas, parafusos, tem fios, têm lâmpadas, tem 

de tudo! 

- Tem uma loja que é só de plantas e de flores, que tem um cheirinho muito gostoso e se 

chama floricultura. 

- Quando sobra dinheiro da minha mesada, eu compro alguma coisa. 

 

Sugestões para as famílias: 

Antes de contar a história, leia várias vezes, pois dessa forma, você poderá entender o 

conteúdo e narrar com empolgação. Prepare um lugar especial para o momento da 
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leitura e permita que a criança possa recontar a história usando a imaginação 

estimulando a linguagem oral. 

 

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. 

  

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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