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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 24/05/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Potinho da gratidão. 

 

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);  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 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: 

Iniciamos a nossa semana, falando sobre o valor da gratidão e estimularemos as crianças 

a serem gratas e a ampliarem os seus valores.  

Inicialmente, fale brevemente e de maneira simples o que é gratidão para a criança, 

como por exemplo: agradecer pelas coisas pequenas como, sol, banho, saúde, 

brinquedos, comida, casa, família e também gestos que fazemos um pelo outro, quando 

alguém faz um favor incentive a criança a agradecer etc.  

Após essa conversa, iremos construir um potinho da gratidão, para isso, auxilie a 

criança na escolha de qual objeto será o seu potinho como, por exemplo, caixinha de 

sapato, potinho de Nescau, lata de leite ou algum brinquedo, em seguida, disponibilize 

itens para a confecção do potinho como tintas, pincel, colantes, papel colorido, 

canetinha etc. e deixe que a criança realize essa decoração, deixando o potinho mais 

atrativo. Para finalizarmos, o adulto mediador, deverá juntamente com a criança listar 
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situações de gratidão e escreverem ou desenharem em uma folha e permitir que a 

criança insira esses agradecimentos dentro do potinho, reforçando o ato de agradecer. 

  

Materiais: 

- Caixa de sapato, potinho de Nescau ou lata de leite; 

- Canetinha; 

- Colantes; 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Etc. 

 

Sugestões para as famílias: 

Auxilie a criança durante a brincadeira, reforce situações de gratidão e ao listarem os 

agradecimentos fale em voz alta quais são para que a criança possa participar. 

 

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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