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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada Data: 27/05/2020 

Título da Atividade: Animais Domésticos 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

  Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, 

fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc) (EI01EF08);  

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

opiniões (EI02EF01); 

 Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio 

social (EI01EO06); 

 Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços 

da instituição e fora dela (EI02ET03); 

 Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03). 

 

Resumo: 

Os animais domesticados é outro membro que faz parte na vida das famílias. Podem-se até 

afirmar que são companheiros inseparáveis. Ter um pet de estimação pode trazer varias 

vantagens para o desenvolvimento da criança tanto nas habilidades sociais como na saúde em 

geral. Nesta atividade a família terá que ler um conto “Um cãozinho muito especial” e 

apresentar um vídeo de vários animais domésticos como: cachorro, gato, peixe entre outros. 

Após a leitura e apresentação do vídeo, todos os membros da família, além de imitar os sons 

dos animais realizará um desenho do animal que mais gostou.  

 

Preparação: 

Materiais: 
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Conto infantil: “Um cãozinho muito especial”, TV, papeis lápis de cor ou giz de cera. 

 

Espaços: 

Organize um espaço agradável onde à criança seja instigada a interagir e compreender o que 

lhe está sendo passado ou mostrado como (sala, quintal e varanda). 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente: 30 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto?  Demonstra 

interesse e atenção ao a ouvir a leitura e assistir o vídeo? Consegue nomear as ilustrações com 

base nas imagens apresentadas no vídeo? A criança compreende que o animal doméstico faz 

parte da família? Consegue imitar os sons dos animais? 

 

O que fazer durante? 

1. Leia o conto aguçando a curiosidade da criança. Contextualize explicando que o 

animalzinho faz parte da família.   

2. Apresente o vídeo abaixo à criança e depois em roda de conversa realize perguntas sobre 

os animais domésticos que foram vistos no vídeo.  

3. Questione se já conheciam alguns deles e quais estão vendo pela primeira vez. Explique 

que os animais domésticos são aqueles que convivem com os seres humanos. 
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4. Incentive a criança a imitar os sons dos animais e em seguida juntamente com a familia 

realize um lindo desenho do animal que mais gostou.  

 

Segue abaixo o conto para leitura e o link do vídeo: 

 

Um cãozinho muito especial! 

A maior alegria de Leco, o cãozinho, era ver seu grande amigo Zeca chegar da escola. Ele 

ficava tão feliz, que pulava sobre Zeca para lambê-lo, sabia que logo começariam a brincar. 

Zeca era seu grande amigo e ele o amava muito! 

Certo dia, Zeca não chegou no horário de sempre, e Leco ficou muito inquieto andando de 

um lado para o outro. Quanto mais o tempo passava, mais agitado ele ficava, pois nada de 

Zeca chegar. Porém, dessa vez, não só as horas foram passando, como também dias e mais 

dias... e Leco começou a ficar muito triste. 

O que será que tinha acontecido com Zeca que não voltava para a casa? Ele foi perdendo o 

ânimo, não queria mais comer, não queria mais brincar, apenas passava o dia todo deitado. A 

mãe de Zeca percebeu a tristeza de Leco e tentou conversar com ele para tentar animá-lo, 

porém, nada adiantava, ele estava com saudades de Zeca e só ele poderia animá-lo 

novamente. 
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Depois de muitos, muitos dias, Leco estava deitado em sua cama e ouviu a porta da casa 

abrir, percebeu um cheiro conhecido no ar, levantou e foi ver quem acabava de chegar, para 

sua alegria, era seu grande amigo Zeca voltando para o lar. Começou a latir de alegria, pular 

e abanar o rabinho. Queria pular sobre ele, porém, viu que ele estava com um dos braços 

enfaixados, resolveu ficar quietinho, não queria machucá-lo. 

Leco passou dias ao lado de Zeca na cama, torcendo para que seu grande amigo ficasse bom 

logo, estava feliz por vê-lo ali, pertinho dele. O tempo passou e, enfim, Zeca tirou a faixa dos 

braços, a reação de Leco ao vê-lo entrar curado em casa foi correr ao seu encontro, pular 

sobre ele e lhe lamber muito, pois era grande o amor daquele cãozinho por seu dono. 

MINÉIA PACHECO 

 

Link importante: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas  

 

Segue o link para assistir o vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=KDAetutwPMQ&t=21s 

 

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=KDAetutwPMQ&t=21s

