
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Terça- feira, 27 de outubro de 2020  

Título da atividade: Ponto turístico: Teatro 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

- 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); 

- Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidos etc. (EI02EF05). 

 

Resumo:  

Hoje o ponto turístico será o teatro, e através dele iremos estimular a imaginação, 

memorização e atenção das crianças. 

Fale brevemente com a criança sobre o nosso teatro da cidade, o que tem dentro dele, o 

que as pessoas fazem em um teatro e etc. Em seguida nossa atividade de hoje, nós 

mesmos seremos os artistas do teatro, para isso, iremos encenar uma história/música 

simples com as crianças. 

Estarei disponibilizando algumas sugestões de histórias/músicas logo abaixo, então, 

minha sugestão é que escolham juntos com a criança o que desejam encenar, em 

seguida deverão organizar as vestimentas, as falas e distribuir os papéis de cada 

familiar. 

JOGUE A VERGONHA EMBORA E VENHA SE DIVERTIR! 

Obs. Poderão contar a história de algum personagem que a criança goste muito, e que 

tenha a fantasia, como por exemplo de algum herói ou princesa. 



 

 

Preparação 

Materiais: 

- Roupas; 

- Fantasias; 

- Escolha da encenação; 

- Etc. 

 

Espaços:  

O espaço dependerá da escolha da peça, podendo exigir um local espaçoso ou mais 

tranquilo. 

 

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 autonomia em escolher alguma história? 

- Demonstrou interesse em executar a peça? 

- Demonstrou timidez ou tranquilidade durante a encenação? 

 



O que fazer durante? 

- Fale brevemente com a criança sobre o teatro da cidade; 

- Se envolva na peça também; 

- Estimule-o e seja o maior exemplo da criança; 

- Disponibilize itens para a caracterização de todos. 

 

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/ 

Sugestões de histórias/músicas: 

https://www.youtube.com/watch?v=g-HEhUf_5wo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA 

https://www.youtube.com/watch?v=0eGqeSmds1k 

 

 

 

 

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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