
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Segunda - feira, 03 de agosto de 2020  

Título da atividade: Querido Pai. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

opiniões (EI02EF01); 

- Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos 

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando com orientação do adulto-leitor, a 

direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita) (EI02EF03); 

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

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04). 

 

Resumo:  

 

Próximo da comemoração do dia dos pais, durante nossa semana iremos desenvolver 

atividades que envolvam esse carinho e cuidado de pai com as nossas crianças. 

Para as crianças que não estão com a figura do pai presente em seu dia-dia, escolha 

alguém que considere e realize com todo o amor e carinho as nossas a atividades. 

No dia de hoje iremos realizar a leitura do livro: Querido Pai, que estará disponível em 

nosso link abaixo. Reúnam-se e realizem a leitura, minha sugestão é que o próprio pai 

possa realizar essa leitura junto com a criança. Caso não seja possível, algum dos 

responsáveis poderá fazer isso e então pedir que o pai/ ou quem represente fique ao lado 

para juntos ouvirem e curtirem esse momento. 

 

 

     



 

Preparação 

Materiais: 

- Livro digital. 

 

Espaços:  

 Escolham um local aconchegante para que a contação de história se torne um momento 

tranquilo e que a criança não se disperse com facilidade. 

 

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 ao ouvir a história? 

- Demonstrou autonomia em recontar? 

 

O que fazer durante? 

- Inicie a leitura por um adulto (pai/ representante); 

- Utilize um meio tecnológico para a leitura (celular, televisão ou computador); 

- Permita que a criança tenha a vez dela em contar a história para o pai/representante). 

 

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/ 

Link da história: Querido Pai. 

http://www.authorstream.com/Presentation/analuisabeirao-1361147-querido-pai/ 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
http://www.authorstream.com/Presentation/analuisabeirao-1361147-querido-pai/


 

 

 

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 

 


