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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 16/06/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: Tem hora pra tudo. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

se compreender (EI02EO04);  

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03). 

 

Proposta pedagógica: 

As tarefas a serem realizadas com as crianças durante o seu dia-a-dia como escovar os 

dentes, tomar banho, hora de dormir, estudar, tomar café, assistir TV entre outros 

afazeres precisam ser organizadas em uma rotina afim de que elas adquiram autonomia 

e responsabilidade.  Sendo assim, para colocarmos em prática essa habilidade, que tal 

cantarmos juntos uma música divertida acompanhada com alguns objetos de casa? Para 

isso, o adulto mediador irá dialogar com a criança sobre a responsabilidade que 

devemos ter em nosso meio social citando exemplos para que seja de fácil compreensão 

da criança. Em seguida, coloque a música “Tem Hora Pra Tudo”, para incentivar essa 

habilidade, proponha que utilizem alguns objetos de casa para acompanhar a música 

como forma de instrumentos e ao final da proposta, sugira que organizem juntos os 

objetos no lugar. 

 

Materiais: 

- Objetos de casa (potinhos, colheres, bacias etc.); 

- Música “Tem Hora Pra Tudo”. 
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Sugestões para as famílias: 

Reforce com a criança sobre o que é ser responsável. A música “Tem Hora Pra Tudo”, 

será disponibilizada via WhatsApp para auxiliar durante a execução da atividade. 

 

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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