
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Segunda - feira, 28 de setembro de 2020  

Título da atividade: Direito à vida 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos 

(EI02EO01); 

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

compreender (EI02EO04); 

- Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06); 

- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos 

e opiniões (EI02EF01); 

- Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, 

hoje,amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo:  

Como falado na semana anterior sobre os deveres das crianças, elas também possuem os 

seus direitos, e serão através deles que iremos desenvolver nossas atividades dessa 

semana. No dia de hoje, fale brevemente com a criança sobre o que é direito, e destaque 

alguns deles utilizando a imagem de um mural que deixarei aqui embaixo. 

Em seguida, falaremos especificamente do direito à vida, para isso, continue falando 

sobre esse direito com a criança, o que é a vida, porque ela é importante etc. em seguida 

disponibilize um objeto/brinquedo que a criança goste muito e permita que ela cuide 

desse objeto/brinquedo com muito carinho reforçando como é importante cuidar dele 

para que ele se mantenha com a criança por muito tempo, e que juntos possam continuar 

brincando.  

 



 

 

Preparação 

Materiais: 

- Brinquedos. 

 

Espaços:  

Sugiro que estejam em um local tranquilo para que possam realizar a roda de conversa e 

em seguida o cuidado com o brinquedo/ objeto. 

 

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 sobre os direitos? 

- Demonstrou autonomia ao escolher algum brinquedo para cuidar? 

- Demonstrou interesse em cuidar do brinquedo escolhido? 

 

O que fazer durante? 

- Fale de forma simples sobre os direitos; 

- Auxilie-o caso tenha dificuldade na escolha de um brinquedo; 

- Reforce sobre os cuidados que temos que ter com a nossa vida e com a do outro. 

 

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/

