
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta- feira, 22 de outubro de 2020  

Título da atividade: Pontos turísticos: estádio 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- 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); 

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

(EI02EF06). 

 

Resumo:  

O ponto turístico de hoje será o nosso estádio de futebol. 

Um estádio em nossa cidade reservado para receber torcedores do time da cidade o 

famoso Fantasma, entre outros times também. 

E já que estamos falando de futebol, a maioria de nós tem um time do coração, sendo 

assim nossa atividade de hoje será apresentar o time do coração das nossas crianças para 

a tia Paula e os amigos, para isso grave um pequeno vídeo da criança falando sobre o 

seu time, e caso tenha e queria poderá usar durante o vídeo o uniforme ou camiseta do 

time. 

 

Preparação 

Materiais: 

- Uniforme ou camiseta do time do coração. 

 

Espaços:  

Sugiro tranquilo para a gravação do vídeo. 

 

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?  

- Demonstrou compreensão ao falar do time? 

- Demonstrou interesse em gravar o vídeo? 

- Demonstrou autonomia em se vestir com a camiseta? 

 

O que fazer durante? 

- Fale brevemente com a criança sobre futebol e o estádio que temos na cidade; 

- Auxile-o na gravação dos vídeos. 

 

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 
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