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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 29/10/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade: Momento animal. 

 

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 compreendê-los e fazendo-

se compreender (EI02EO04); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 

Proposta pedagógica: 

As brincadeiras de faz de conta em que as crianças podem se transformar através de 

adereços, roupas ou máscaras, tornam os simples momentos em ricas experiências de 

aprendizagens e expressão de sentimentos. 

Para auxiliar nessa exploração e propiciar momentos lúdicos em interação, a atividade 

prevê a confecção de uma máscara de um animal doméstico utilizando os materiais de 

acordo com a disponibilidade de cada família e da escolha da criança. Convide a criança 

para pensar em um animal que podemos ter em casa e que gostaria de ter como máscara 

para se divertir, posteriormente auxilie a criança durante a confecção.  

Após este primeiro momento, questione a criança se gostaria de contar uma história do 

animal, cantar uma canção ou dançar utilizando a confecção. 

  

Materiais: 

- Materiais que estejam disponíveis em casa (Papéis, pratinhos descartáveis, caixa de 

papelão, objetos riscantes, tinta, cola, fita etc.) 
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Sugestões para as famílias:  

Ao propor a atividade/brincadeira esteja disposto a interagir e dar espaço para que a 

criança se expresse. Participe demonstrando interesse para estimular a participação e a 

interação da criança, sua postura pode ou não ser promotora de alegria. 

 

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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