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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 17/05/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Aprendendo com as diferenças. 

 

Objetivos específicos: 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

se compreender (EI02EO04);  

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 

Proposta pedagógica: 

Hoje iniciaremos a semana falando sobre a diversidade, e a diversidade dentro e fora da 

nossa família. 

Conviver com as diferenças pode ser algo fácil, se defendido e ensinado desde a 

infância. Para tanto, o diálogo e as demonstrações práticas são essenciais para que 

as crianças compreendam que a igualdade está presente mesmo onde há diversidade.  Já 

observou sua aparência física? Quando nascemos, somos parecidos com os nossos pais, 

avós e outras pessoas da família. Mas, cada pessoa tem suas características próprias, por 

isso é muito legal saber que somos diferentes, o importante é perceber essas diferenças e 

aprender a conviver respeitando cada um na sua diversidade! 

Sendo assim, o adulto mediador da atividade deverá conversar com a criança sobre as 

diferentes características físicas encontradas nos membros da família que moram na 

casa como, por exemplo, cor do cabelo, pele, olhos, estrutura corporal, estatura etc. O 

adulto pode, também, explicar que a existência de diferenças é uma característica 

natural das pessoas e da vida e que não respeitar isso pode causar sofrimento e tristeza 
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aqueles que estão envolvidos. Permita que a criança se expresse optando seus 

sentimentos, opiniões e necessidades estimulando a linguagem oral. 

 

Materiais: 

- Celular ou máquina fotográfica para registrar o momento de execução da atividade 

 

Sugestões para as famílias: 

Crianças de todas as idades, assim como os adultos, aprendem observando o 

comportamento do outro. Assim, um meio natural e, ao mesmo tempo, potencialmente 

eficaz para abordar o respeito às diferenças é ter atitudes de tolerância. Vendo como os 

adultos agem diante das variadas situações, as crianças têm a possibilidade de aprender 

e incorporar essas práticas em suas interações ao longo da vida. Por tanto seja o 

exemplo. 

 

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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