
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta-feira, 13 de agosto de 2020  

Título da atividade: ensinando valores - responsabilidade 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

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

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

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

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

opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo:  

Nosso valor de hoje é a responsabilidade. Muitas vezes achamos que por serem crianças 

não necessitam ou compreendem o que é a responsabilidade. 

Devemos deixar claro que não se deve exigir responsabilidade exageradas das crianças, 

apenas iniciar o processo para que insiram esse hábito em sua rotina através de uma 

atividade combinada. 

Para isso, nossa atividade de hoje será a execução na prática de uma responsabilidade 

escolhida por vocês responsáveis como por exemplo: arrumar a cama, guardar os 

brinquedos ou algo que queriam estimular esse ato nas nossas crianças. 

         

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Organização de algum item, ou objeto. 



 

 

Espaços:  

Nosso espaço de hoje dependerá da escolha que irão fazer para que a criança exerça o ato 

de responsabilidade. 

 

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?  

- Como reagiu ao receber o combinado? 

- Demonstrou autonomia e interesse em realizar? 

 

O que fazer durante? 

- Fale brevemente com a criança sobre as suas responsabilidades como responsável; 

- Faça pequenos combinados com a criança, para que vire um hábito; 

- Que esse combinado continue todos os dias (regras podem ser flexibilizadas); 

- Auxilie. 

 

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


 


