
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quarta - feira, 02 de setembro de 2020  

Título da atividade: História da creche. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- 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); 

- Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens e temas sugeridos 

(EI02EF06); 

- Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela (EI02ET03); 

- Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo: 

No dia de hoje iremos conhecer melhor a história da nossa creche, como ela foi 

fundada, por quem e quando. E vocês poderão utilizar os fantoches construídos no dia 

de ontem para a contação dessa história para as crianças. 

Irei disponibilizar a história no espaço abaixo, peço que leiam antes de contarem para as 

crianças. Passem essa história de uma maneira bem simples, para que elas tenham maior 

compreensão e entendimento do que está sendo contado. Após a sua contação, será a 

vez da criança dar asas para a imaginação e recontar a história da maneira que ela 

entendeu, permita que ela também utilize os fantoches. 

 

OBS. Por gentileza peço que toda construção da semana seja guardada, pois iremos 

utilizar na nossa atividade da sexta-feira. 

 

Nossa história: 
Era uma vez um casal, senhor José e senhora Maria Elesbã, que tinham um carinho 
especial pelas crianças, bem como por nosso município, onde viviam e foram casados 
durante muitos anos.  
Quando comemorariam 50 anos de casados, ao invés de realizarem uma grandiosa 
festa, resolveram inaugurar a primeira creche de Batatais e atender a comunidade 
criando um local acolhedor para que as crianças pudessem se desenvolver com 
segurança e cuidados, o que se tornou realidade em 13 de outubro de 1961.  
Este dia foi muito especial e feliz! 
 Desde então, a família Martins de Barros tem se esforçado a cada dia para que esta 
Instituição continue atendendo e contribuindo com a sociedade, garantindo 



segurança, educação, alimentação e cuidados pessoais às crianças, que são riquezas 
da nossa cidade, propiciando condições para um desenvolvimento saudável.  
O amor continua sendo cultivado... 

           
 

 

        
 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Fantoches (confeccionados no dia de ontem); 

- História da creche. 

 

Espaços:  

Sugiro que leiam a história em um local tranquilo e aconchegante para que a criança se 

mantenha atenta e participativa durante a atividade. 

 

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 interesse e concentração pela contação da história? 

- Soube identificar que estavam falando da creche? 

 

O que fazer durante? 

- Leiam a história com antecedência; 

- Iniciem a leitura por um adulto; 

- Utilizem os fantoches; 

- Permitam que a criança tenha a vez dela em recontar a história. 

 

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/ 

 

 

 

 

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 

 

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