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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Maternal II A e B                    Data: 09/08/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Uma ação de cuidado ao próximo.  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos (EI02EO01); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05);  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar 

letras e outros sinais gráficos (EI02EF09). 

 

Proposta pedagógica: 

Ainda falando sobre comunidade, no dia de hoje a proposta será levar ainda mais 

informação para as crianças e também para as pessoas sobre o coronavírus. 

Sendo assim, iremos criar e confeccionar cartazes de conscientização e expor no muro 

das nossas casas. Inicialmente, o adulto mediador deverá escrever ou desenhar ações de 

combate contra o vírus, como por exemplo uso de máscara, álcool gel, distanciamento 

social etc. e em seguida, permitir que a criança pinte, decore esses cartazes e para 

finalizar, deverão juntos colar ou pendurar na parte de fora da casa, levando informação 

para a comunidade em que ela vive. 

 

Materiais: 

 - Folha branca; 

- Tinta guache; 
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- Canetinha; 

- Giz de cera; 

- Barbante ou fita crepe. 

 

Sugestões para as famílias: 

Durante a confecção, dialogue com a criança sobre o que está sendo desenhado/escrito e 

reforce sobre a importância em se cuidar e realizar as ações.  

Permita que ela participe ativamente da proposta, isso fará com que ela absorva melhor 

o que está sendo ensinado. 

 

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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