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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 25/01/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Eu tenho 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 e opiniões (EI02EF01); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06).  

 

Proposta pedagógica: 

Os estímulos para o desenvolvimento e construção da sua própria identidade são de 

extrema importância no trabalho com as crianças que estão descobrindo a si mesmos e 

ao mundo a seu redor. Considerando esta importância, estaremos instigando novas 

aprendizagens por meio da exploração visual com a utilização de fotos de família. 

Para que os estímulos sejam efetivos, disponibilize fotos da trajetória da criança desde 

bebê até o momento atual, para que explore e tenha oportunidade de se reconhecer e 

perceber as diferenças ocasionadas pelo desenvolvimento ao decorrer do tempo. 

Caso a criança não se reconheça ou ainda não demonstre habilidade em pronunciar seu 

nome, a auxilie estimulando através da linguagem oral. 

 

Materiais: 

- Fotos da família, onde a criança esteja presente em momentos e fases diferentes.  

 

Sugestões para as famílias: 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Interaja com disponibilidade, utilize palavras simples e objetivas para que o estímulo 

seja efetivo. Mantenha uma postura estimulante demonstrado interesse pelo manuseio e 

observação do material, visando despertar a mesma atitude na criança. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de participação e envie no 

grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Este 

material será ferramenta de 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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