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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 10/02/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Brincando de criar seu personagem favorito 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

se compreender (EI02EO04); 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras (EI02CG01); 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades 

de diferentes naturezas (EI02CG02); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

A imaginação é uma forma de ajudar a criança a organizar seus afetos e as percepções 

de si mesmo e do mundo. Todos nós passamos pelo processo de nos imaginar como um 

personagem, sendo ele um super-herói, uma fada ou um pirata, quantas crianças já 

viveram momentos imaginando-se voando entre as nuvens, descobrindo o oceano ou 

pilotando um carro de corrida?  

Portanto, a proposta da atividade, é fazer com que a criança entre no mundo da fantasia, 

se inspire em um dos seus personagens favoritos e brinque, desenvolvendo assim, 

imaginação e criatividade.  

Permita que a criança escolha uma fantasia e/ou acessórios do seu personagem favorito, 

que esteja disponível em casa para se caracterizar. Após a escolha do personagem e dos 

objetos a serem utilizados, dialogue estimulando-a a responder algumas perguntinhas 

como: Quem é o personagem? É um super-herói, princesa? Ele voa, tem poderes? 
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Após a brincadeira auxilie a criança a guardar sua fantasia e/ou acessórios no baú de 

memórias. 

Sugere-se que o mediador da atividade também se caracterize proporcionando um 

momento divertido e de união familiar. 

 

Materiais: 

- Fantasia e/ou acessórios do personagem favorito da criança; 

- Baú de memórias confeccionado anteriormente. 

 

Sugestões para as famílias: 

Caso seu (a) pequeno (a) necessite de ajuda auxilia-o a interagir oralmente, participe a 

todo o momento da brincadeira tornando-a divertida.  

 

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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