
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Segunda - feira, 10 de agosto de 2020  

Título da atividade: Ensinando valores – solidariedade/empatia 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos 

(EI02EO01); 

- Demonstra imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

- Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06); 

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

opiniões (EI02EF01); 

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

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

 

Resumo:  

 

Durante nossa semana, iremos desenvolver ainda mais ensinamentos de alguns valores 

aos nossos pequenos. Para isso separamos alguns deles, e no dia de hoje, iniciamos uma 

pequena campanha solidária em parceria família/creche. 

Nós da creche Menino Jesus lançamos com muita alegria a campanha solidária, com 

duração de uma semana e que se inicia no dia de hoje (10 de agosto de 2020) e se encerra 

dia 14 de agosto de 2020. A intenção é que a Campanha seja entre as famílias atendidas, 

tanto na realização das doações quanto na distribuição dos itens recebidos. Podem ser 

doados produtos de higiene, cobertores, máscaras, alimentos não perecíveis, brinquedos, 

roupas e calçados. 

O intuito inicial é estimular as crianças a partilhar, compreender e exercitar a 

solidariedade e empatia, com separação do que está em bom estado, porém, já não tem 

utilidade para a família. Vamos destacar a importância na atitude exercida em união e não 

na quantidade de produtos, pois, cada doação é especial ao considerarmos a aprendizagem 

que a impulsiona. 

Portanto, na atividade de hoje, você mamãe, papai ou responsável deverá proporcionar 

uma pequena roda de conversa e destacar para a criança o que é ser solidário e o que é se 

colocar no lugar do outro (EMPATIA), destacando com palavras simples que um amigo 

pode não ter roupas, sapatos ou até um brinquedo, por isso a importância em tirar o que 

temos de muito e passar para alguém que não tenha. Após isso, permita que juntos façam 

uma pratica desse ensinamento, propondo que a criança, juntamente com um responsável 

faça a separação de algo que ele não use mais, podendo ser roupas, sapatos e brinquedos, 

e estenda essa pratica para a família toda. 



Vivemos um momento difícil, e existem famílias que precisam da nossa ajuda e 

conscientizar o ato solidário desde cedo, é um grande passo para o futuro. 

 

 

OBS. Tudo o que separarem deverá ser levado até a nossa instituição para que seja feita 

a separação e distribuição para as famílias que necessitam. 

Lembrando que nossa campanha inicia hoje e terá o termino na sexta-feira, por isso, 

vamos correr e ajudar quem precisa.  

 

  

 

Preparação 

Materiais: 

- Coração bondoso; 

- Roupas/ sapatos/ brinquedos; 

- Produtos de higiene/ máscaras. 

 

Espaços:  

Entrega dos itens para doação na nossa instituição. 

 

Tempo sugerido: 30 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 compreensão do tema durante a roda de conversa? 

- Demonstrou autonomia em escolher algo para doar? 

- Demonstrou resistência em doar? 

 

O que fazer durante? 

- Fale brevemente sobre a importância em doar; 

- Auxilie na escolha do item a ser doado; 



- Seja o maior exemplo de doação para a criança. 

 

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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