
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quarta - feira, 01 de julho de 2020  

Título da atividade: Senta que lá vem a história. 

                                     

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

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

opiniões (EI02EF01); 

- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

- Relatar experiencias e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidos etc. (EI02EF05). 

 

Resumo: 

Vamos fazer a diferença dentro da nossa comunidade? 

 No dia de hoje iremos apresentar a história Juca Machuca e a dengue disponibilizada 

pelo YouTube- Varal de histórias. 

Vocês mamãe, papai ou responsável deverão acessar o link abaixo e assistirem juntos 

com a criança a história utilizando o celular, televisão ou computador. Em seguida 

levantarem questões sobre assuntos importantes vistos no vídeo.  

 

    



 
 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- História disponível no canal do YouTube 

 

Espaços:  

Prepare um local aconchegante e tranquilo para que a criança possa se manter atento e 

concentrado durante a contação da história. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos 

 

Registro da atividade: Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie 

para a Tia Paula no nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do 

acompanhamento pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou atenção e concentração durante a história? 

- Soube identificar o mosquito da história? 

 

O que fazer durante? 



- Assistam juntos a história; 

- Após assistirem, discutam sobre a importância do tema; 

- Ressalte a importância em cuidar da casa de vocês; 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Varal de histórias: 

https://www.youtube.com/watch?v=D9aLTvJVlwk 

 

 

 

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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