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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 18/08/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: O que há no céu ao escurecer? 

 

Objetivos específicos: 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01);  

  Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva etc.);  

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04);  

  Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 

Proposta pedagógica: 

Ainda sobre conhecer o personagem folclórico da nossa história, o Lobisomem é 

conhecido como uma criatura feroz que possui as características de um homem comum 

de dia e nas noites de lua cheia se transforma em lobo. Além disso ele observa a beleza 

do céu à noite, suas estrelas e a lua. Sendo assim as crianças e seus familiares também 

poderão fazer essa observação através de uma luneta especial confeccionada com 

material reciclado. 

Inicialmente dialogue com a criança explicando que o homem que vira lobo possui as 

características de um homem comum de dia e nas noites de lua cheia se transforma 

em lobo. Em seguida separe um rolo de papel toalha ou rolinhos de papel higiênico 

para serem decorados com materiais que podem ser escolhidos pela criança, como 

papéis, tecido, lápis de cor, canetinhas, tinta etc., visando a construção de uma luneta 

especial. 

Instigue a curiosidade da criança relacionando a atividade ao personagem 
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Lobisomem e afirmando que assim como ele, será possível observar o céu e procurar 

o que há de especial nele durante a noite.  

 

Materiais: 

- Rolos de papel higiênico, de papel filme ou de papel toalha vazia; 

- Materiais para decorar como giz de cera, canetinha, tinta guache, lápis de cor etc. 

 

Sugestões para as famílias: 

Proponha a confecção da luneta, permitindo que a criança demonstre suas preferências e 

manuseie os objetos, elogie suas conquistas e seja apoio, auxilie na confecção sem 

realizar por ela, encoraje-a demonstrando que confia na capacidade dela. Caso a família 

não tiver rolo de papel higiênico ou papel toalha a luneta pode ser confeccionada com 

garrafa pet, folha sulfite ou de caderno, use a criatividade e deixa a imaginação da 

criança fluir. 

 

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. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


