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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 06/09/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Irmão-amigo.  

 

Objetivos específicos: 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04). 

 

Proposta pedagógica: 

Dia do Irmão é comemorado anualmente em 5 de setembro, quando se fala de irmão, 

podemos nos referir tanto ao filho dos nossos pais, ou seja, que temos grau de 

parentesco, como também aquela pessoa especial, considerada um grande amigo e que 

você sente como se fosse um membro da sua família.  

Será através desta data comemorativa que iremos desenvolver a atividade de hoje, 

estimulando a afetividade, carinho e memorização. 

Sendo assim, gostaria de conhecer seu irmão seja de sangue ou de coração, para isso, 

selecione uma ou mais fotos e encaminhe em nosso grupo de Whatsapp, para que 

possamos celebrar essa data cheia de amor. 

 

Materiais: 

- Foto do irmão. 

 

Sugestões para as famílias: 

Dialogue com a criança sobre como é bom termos irmãos, seja de sangue ou de coração, 

que eles são presentes para nós, seja nas brincadeiras, na companhia ou até mesmo nas 

bagunças.  
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Em seguida, permita que a criança observe as fotos seja impressa ou digital, e dê 

autonomia para que ela escolha quais fotos serão enviadas pelo adulto mediador. 

 

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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