
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Terça- feira, 21 de julho de 2020  

Título da atividade: Asas da imaginação 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- 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); 

- 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 a direita) (EI02EF03); 

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

personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04); 

- Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos 

(EI02EF06); 

- Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais 

(EI02EF07). 

 

Resumo:  

Ainda com o enfoque em estimularmos a autonomia das crianças, continuaremos com 

vocês responsáveis sendo os mediadores das atividades dessa semana. 

Na atividade de hoje vocês deverão propor um momento de leitura para a criança, 

podendo criar um cantinho para isso. Utilizem almofadas, lençóis, músicas de fundo, 

entre outros itens, com a intenção de criar um local aconchegante para esse momento de 

leitura. Após isso, sugiro que disponibilize alguns livros, gibis e revistas que tenham em 

casa e permitam que a criança escolha o que ela quer ler, o espaço que irá realizar esse 

momento e deixa-a livre para que a imaginação possa decolar. 

OBS. Caso queiram poderão escolher um livro favorito da criança e relerem antes de 

dormir.  



 

  

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Livros infantis; 

- Itens opcionais para a criação do cantinho. 

                          

Espaços:  

Sugiro que seja um local aconchegante e tranquilo para o momento da leitura possa 

acontecer sem que a criança se distraia com facilidade. 

 

Tempo sugerido: 15 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 autonomia em escolher algum livro? 

- Por quanto tempo se concentrou durante a leitura dos livros? 

- Demonstra gostar mais das atividades de movimentos ou das mais tranquilas? 

 

O que fazer durante? 

- Prepare um local aconchegante para esse momento; 

- Seja o maior exemplo de leitura da criança; 

- Sentem-se juntos para esse momento; 

- Respeite o tempo da 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
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


 


