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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Maternal II A-B             Data: 21/06/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: O inverno chegou! 

 

Objetivos específicos: 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos (EI02EO03); 

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

se compreender (EI02EO04);  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

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

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

 

Proposta pedagógica: 

Hoje dia 21/06, iniciamos uma nova estação do ano, o INVERNO! E para 

representarmos essa data com as crianças, a nossa proposta pedagógica será a 

montagem de um acampamento de inverno. Um acampamento imaginário, permitirá 

que os nossos pequenos vivam grandes aventuras e celebrem de forma fantástica a 

chegada da nova estação. Um pouco de inocência nas brincadeiras e alguns 

equipamentos que provavelmente você tem em casa podem trazer alegrias e deixar as 

crianças encantadas. Vamos lá? Inicialmente, o adulto mediador deverá conjuntamente 

com a criança montar o seu acampamento de inverno. A forma de montar ficará a 

critério de cada família, pode ser uma barraca com apoio de cadeiras, mesas ou 

barbantes. Após a escolha do apoio, coloque lençóis ou toalhas por cima, fechando a sua 

“cabaninha”. Em seguida é a hora de colocar os apetrechos dentro da sua cabana, pode 

ser colchão, cobertores e travesseiros. Coloque também, brinquedos da criança e livros 

infantis, podendo contar histórias dentro da cabana para os nossos pequenos. Soltem a 

imaginação e aproveitem esse momento juntos. 
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Materiais: 

 - Cobertores, toalhas, lençóis; 

- Colchão, travesseiro; 

- Cadeiras, mesas, apoios em geral; 

- Livros infantis, brinquedos da criança. 

 

Sugestões para as famílias: 

Participe de todo o processo, desde da montagem até durante a brincadeira dentro da 

cabana. Escolha com cuidado os apoios que irão sustentar a barraca, evitando qualquer 

tipo de acidente com criança. Divirtam-se e aproveitem juntos a brincadeira e a chegada 

do inverno. 

 

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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