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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 27/04/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Brincando com as sombras. 

 

Objetivos específicos: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

adultos (EI02EO03); 

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

compreender (EI02EO04); 

 Deslocar seu corpo no espaço orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades 

de diferentes naturezas (EI02CG02); 

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

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

  

Proposta pedagógica: 

Ainda falando sobre a visão, no dia de hoje iremos estimulá-la através da observação da 

sombra, permitindo que a criança explore suas capacidades investigativas e imaginárias. 

Podemos utilizar uma lanterna ou luz solar, brinquedos, as mãos ou até o próprio corpo 

para que essa sombra apareça da forma mais divertida, basta à família escolher de qual 

maneira será. 

Após a escolha, permita que a criança solte a imaginação e a criatividade para brincar e 

explorar a brincadeira. 

 

Materiais: 

- Lanterna; 
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- Brinquedos. 

 

Sugestões para as famílias: 

É importante encorajar a criança a se expressar e investigar, dando espaço para que ela 

crie suas próprias narrativas imaginárias, com personagens e cenários. A criança sente 

segurança pelo exemplo, por isso participe ativamente das brincadeiras propostas. 

 

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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