
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quarta - feira, 12 de agosto de 2020  

Título da atividade: varal da gratidão 

                                     

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO03); 

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

compreender (EI02EO04); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

opiniões (EI02EF01); 

- Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais 

(EI02EF07); 

- Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Resumo: 

Nossas práticas de valores continuam, e a de hoje nós já conhecemos um pouquinho mais 

de perto, afinal iniciamos esse processo há umas semanas atrás. 

Nossa construção de hoje é com o valor da gratidão, e para isso, iremos trazer a nossa 

memória aquilo que já fomos gratos um dia.  

Então, minha sugestão é que possamos montar um varal com barbante, linha ou outro 

material que já tenham em casa, e em seguida pegar os papeis que depositamos no nosso 

potinho da gratidão e pendura-los nesse varal, para que possamos sempre nos lembrar de 

quantas coisas já conseguimos, ou que temos para agradecer. 

 

 

 



 

 

Preparação 

Materiais: 

- Barbante; 

- Desenhos do potinho da gratidão. 

 

Espaços:  

Sugiro que seja um local tranquilo para que juntos possam relembrarem os desenhos da 

gratidão, e a escolha do local para o varal possa ser onde poderá deixa-lo exposto pelo 

menos durante essa semana. 

 

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?  

- Conseguiu lembrar através dos desenhos pelo o que ele foi grato? 

- Demonstrou interesse pela atividade? 

- Demonstrou autonomia em pendurar os desenhos? 

 

O que fazer durante? 

- Fale o que irão fazer; 

- Ajude- o a lembrar pelo o que a criança foi grata; 

- Auxilie na construção do varal; 

- Deixe o varal exposto durante essa semana. 

 

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/ 

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

 


