
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Segunda - feira, 24 de agosto de 2020  

Título da atividade: Folclore – Lenda da vitória-régia 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

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

diferenças (EI02EO05); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear entre outros (EI02CG05); 

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

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

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

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

 

Resumo:  

 

Nossa semana continuamos com o tema de grande aprendizado como o do folclore. 

E hoje iremos conhecer a lenda da vitória-régia, através da lenda disponibilizada em nosso 

link abaixo, para isso, utilize um meio tecnológico (CELULAR, COMPUTADOR ou 

TELEVISÃO). Após assistirem, fale brevemente com a criança sobre o que viram de 

interessante na lenda. 

Em seguida, iremos nos transformar em um indiozinho, remetendo ao personagem 

folclórico representado pela índia Naia, realizando a pintura facial de um índio. Para isso 

um dos responsáveis deverá realizar a pintura na criança utilizando tinta guache, ou outro 

material que vocês tenham em casa, e permitir que ela possa se observar em frente ao 

espelho e se divertir ao som da música folclórica. 

 

Preparação 

Materiais: 

- Lenda da vitória-régia; 

- Tinta-guache; 

- Espelho; 

- Música da personagem. 



               

 

Espaços:  

Sugiro que seja um local tranquilo onde a criança possa assistir a lenda sem que haja 

distrações. Em seguida dirija-se para um espelho para que possa se observar e brincar de 

ser um indiozinho (a) 

 

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 concentração e interesse pela lenda? 

- Como reagiu ao se observar com a pintura? 

- Demonstrou autonomia e interesse em ser a índia (o)? 

 

O que fazer durante? 

- Assistam juntos a lenda; 

- Auxilie na pintura facial; 

- Estimule a criança a brincar e se divertir ouvindo a música. 

 

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: 

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


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

Lenda folclórica da vitória-régia: 

https://www.youtube.com/watch?v=w56Z6FG8fp8 

 

 

 

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 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=w56Z6FG8fp8

