
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Segunda- feira, 30 de novembro  de 2020  

Título da atividade: Então é natal 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

- Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos 

ritmos de música (EI02TS01); 

- Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EU02TS03); 

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

e opiniões (EI02EF01); 

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

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

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

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

 

Resumo: 

Iniciamos nossa semana com mudança de tema, e durante nossas próximas semanas 

iremos falar do natal e suas belezas. 

No dia hoje iremos desenvolver a percepção auditiva e coordenação motora com 

bandinha e músicas natalinas. 

Para isso, disponibilize utensílios de casa como, por exemplo, panelas, bacias, colheres 

etc. e estimule a criança tocar e cantar as músicas.  

Obs. Estarei disponibilizando no nosso grupo de whastapp algumas músicas natalinas 

para que possam cantar tocar e dançar com as crianças. 

 

 

       

 



 

Preparação 

Materiais: 

- Utensílios de casa ( panela, tampa, colher, bacia) 

- Músicas natalinas. 

 

Espaços:  

Sugiro que seja em um ambiente tranquilo para que as crianças possam acompanhar as 

letras das canções. 

 

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 interesse em tocar durante as músicas? 

- Demonstrou autonomia em escolher algum utensílio para tocar? 

- Reconheceu alguma música? 

 

O que fazer durante? 

- Disponibilize os utensílios para que a criança possa escolher; 

- Disponibilize as músicas; 

- Divirtam-se 

 

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/ 

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

 


