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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 25/02/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Falando palavrinhas de montão 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

compreender (EI02EO04); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 

teatrais assistidos etc. (EI02EF05); 

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

(EI02EF06). 

 

Proposta pedagógica: 

Na Educação Infantil, além de ser importante para a formação do sujeito, a estimulação 

com a linguagem é essencial para a interação das crianças, tanto na orientação das suas 

ações cotidianas como na construção de conhecimentos e no desenvolvimento do 

pensamento. Será através do desenvolvimento da linguagem que iremos realizar a 

brincadeira de hoje. 

Para isso, sente-se com a criança e dialogue com ela sobre algumas opções de 

brincadeiras de linguagem, como por exemplo, leitura de um livro, roda de conversa 

sobre coisas que a criança gosta de fazer, cantar uma música, entre outros, e então 

permitir que ela escolha qual dessas ou outras brincadeiras ela gostaria de reproduzir. 
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Materiais: 

- Os materiais que serão utilizados nessa brincadeira irão depender da escolha da 

criança. 

 

Sugestões para as famílias: 

Apesar de os gestos e movimentos corporais também serem formas de expressão e 

linguagem, nesta brincadeira, o intuito é estimular o desenvolvimento da linguagem 

oral, sendo assim, conte histórias, faça perguntas, dialogue, cante e estimule a mesma 

atitude na criança com amor e atenção. 

 

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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