
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Terça- feira, 17 de novembro de 2020  

Título da atividade: O Pequeno Príncipe Preto 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

- Perceber que as pessoas tem características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

- 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). 

 

Resumo:  

O Dia da Consciência Negra é considerado importante no reconhecimento 

dos descendentes africanos e da construção da sociedade brasileira. A data, dentre 

outras coisas, suscita questões sobre racismo, discriminação, igualdade social, inclusão 

de negros na sociedade e a cultura afro-brasileira,[4] assim como a promoção de fóruns, 

debates e outras atividades que valorizam a cultura africana. 

E hoje temos o feriado dedicado a consciência negra uma ocasião é dedicada à reflexão 

sobre a inserção do negro na sociedade brasileira.[3] A data foi escolhida por coincidir 

com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes 

negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. 

Após essa introdução iremos realizar nossa atividade destacando a importância e 

respeitando essa raça tão querida em nossa sociedade. Sendo assim, iremos realizar a 

leitura do livro “ O Pequeno Príncipe Preto” e desenvolver em nossas crianças a 

imaginação, memorização e valores. 

Para isso, estarei disponibilizando a história em nosso grupo de whtasapp, em seguida 

sugiro que um dos responsáveis sente-se com a criança e assistam juntos essa linda 

história.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Afro-brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Discrimina%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_afro-brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_da_Consci%C3%AAncia_Negra#cite_note-govn-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_africana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_negro_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_da_Consci%C3%AAncia_Negra#cite_note-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zumbi_dos_Palmares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o_no_Brasil


 

Preparação 

Materiais: 

- Livro- O Pequeno Príncipe Preto 

 

Espaços:  

Sugiro que seja um local tranquilo para assistirem a história sem que a criança se 

distraia com facilidade. 

 

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 concentração durante a história? 

- Como reagiu ao falarmos de um príncipe preto? 

 

O que fazer durante? 

- Prepare um local aconchegante para esse momento; 

- Assistam juntos a história; 

- Questione a criança sobre situações da história, o que ele achou, o que ele viu etc. 

 

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/ 

Livro - O Pequeno Príncipe Preto: 

https://www.youtube.com/watch?v=N96xpikMMRU 

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 

 


