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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 26/05/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: Agradecemos o alimento que teremos. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Comunicar-se com os colegas e os 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 opiniões (EI02EF01).  

 

Proposta pedagógica: 

A partir do momento em que a criança entra em contato com a música, seus 

conhecimentos se tornam mais amplos e este contato vai envolver também o aumento 

de sua sensibilidade e fazê-la descobrir o mundo a sua volta de forma prazerosa. A 

musicalização é uma ferramenta para ajudar as crianças a desenvolverem o universo que 

conjuga expressão de sentimentos, suas ideias, valores culturais e auxilia a comunicação 

com o mundo exterior e seu universo interior. 

Será através da música e da gratidão pelo alimento que iremos desenvolver a 

brincadeira de hoje. 

Para isso, o adulto mediador deverá reforçar com a criança sobre a importância em 

sermos gratos e que no dia de hoje especificamente seremos gratos pelas refeições do 

nosso dia, através da música das três palavrinhas que cantaremos antes das refeições. 

  

Materiais: 

- Áudio da música: Ao Senhor agradecemos. 
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Sugestões para as famílias: 

Seja o maior exemplo da criança, pratiquem juntos a gratidão, ouçam apenas o áudio da 

canção e cantem antes das refeições. 

 

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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