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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 18/05/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Senta que lá vem a história  

 

Objetivos específicos: 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

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

sentimentos opiniões (EI02EF01).  

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos 

(EI02EF06); 

 Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato 

com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, 

cartazes de sala, cardápios, notícias etc.) (EI02EF08). 

 

Proposta pedagógica: 

Durante o período em que as crianças pequenas estão em casa, ler para elas pode ser 

uma atividade prazerosa para toda a família, pois as histórias fortalecem a mente, assim 

como brincar colabora para a formação da criança. A leitura contribui muito para o 

desenvolvimento infantil, principalmente nos primeiros anos de vida, quando a criança 

tem um potencial enorme de desenvolver a linguagem e o afeto.  

A própria Base Nacional Comum Curricular, explica sobre a importância da leitura na 

educação e na formação do indivíduo, pois “as experiências com a literatura infantil, 

propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o 

desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do 

conhecimento de mundo”. 
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Na atividade de hoje, o adulto mediador irá ensinar o pequeno a não julgar o que é 

diferente, mas sim aceitar e enxergar a beleza no que cada ser tem de especial, por meio 

do conto “O Patinho Feio” que será encaminhada no grupo através do whatsapp. 

Inicialmente, leia o conto para a criança modificando a entonação de voz na forma de 

falar, utilizando como recurso objetos (talheres, copos plásticos, brinquedos ou qualquer 

outro material que a família tiver em casa) para simbolizar os personagens. Após a 

leitura, dialogue com a criança sobre as semelhanças e diferenças de cada personagem. 

Ressaltando o respeito, os sentimentos, a aceitação e que não se deve julgar ninguém 

pela sua aparência, pois a beleza reside no interior de cada ser. Instigue a criança a 

recontar o conto da maneira que ela quiser utilizando os objetos propostos e sua 

imaginação. 

 

Materiais: 

- Os objetos dessa atividade irão depender da escolha do adulto mediador; 

- Conto: O Patinho Feio. 

 

CONTO: O PATINHO FEIO 

Era uma vez uma pata que estava a chocar alguns ovos. Os dias foram-se passando e 

chegou a hora dos patos nascerem. Mas havia um pato que era diferente de todos os 

outros, era grande e feio. Os dias foram-se passando e os patinhos iam crescendo, o 

patinho já não aguentava mais que os outros irmãos zombassem mais com ele. Até lhe 

deram o nome de “Patinho feio”. Um dia muito triste o patinho foi embora. Teve algum 

tempo a viver sozinho até que um dia encontrou um lago que serviu de abrigo. Lá viu 

pela primeira vez belos cisnes brancos e ficou instantaneamente admirado. Enquanto 

isso o patinho foi se desenvolvendo ao lado dos cisnes e ao se aproximar do lago 

descobriu pelo reflexo da água que ele próprio era também uma daquelas criaturas que 

tanto admirava. Os cisnes do grupo imediatamente deram as boas vindas e o patinho, 

antes humilhado, passou a ter a companhia dos irmãos da mesma espécie ficando com o 

coração cheio de felicidade. 

 

Sugestões para as famílias: 
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Para tornar a hora da história mais atrativa para o pequeno, escolha um local agradável 

e com pouco ruído, fale lentamente e oscile a tonalidade da voz isso poderá ajudar a 

prender a atenção dele e mantê-lo interessado. Se preferir leia o conto antes e após 

conte para criança do jeito mais prático e fácil utilizando a criatividade, os objetos e a 

imaginação. 

 

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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