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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 01/06/2020 

Título da Atividade: Conhecendo diferentes moradias. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

 Reconhecer elementos de ilustrações de histórias, apontando-os a pedido do leitor 

(EI01EF04); 

 Conhecer e manipular mateiais impressos e audivisuais em diferentes portadores (livro, 

revistas, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.) (EI01EF07). 

 

Resumo: 

Juntamente com a família a criança irá pesquisar em revistas, jornais, gibis, livros, e/ou 

panfletos, vários tipos de moradia como: casas, prédios, ocas entre outras. O desenvolvimento 

desta atividade ajuda a criança a controlar melhor sua ação motora, além de deixá-la mais 

íntima e familiarizada com letras, números, imagens e material impresso. Sendo assim é de 

extrema importância que a família dialogue com a criança, questionando-a quem poderia 

morar nessas moradias. Coloque uma música ambiente para ouvir com a criança até que 

pesquisam. Sugestão da música: aquarela. 

 

Preparação: 

Materiais: 

 Rádio, Revistas, jornais, livros, gibis e/ou panfletos. 

 

Espaços: 

Prepare um local iluminado e aconchegante onde a criança seja instigada a interagir como 
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garagem, quintal ou sala. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

A criança demonstra controle em folhear os materiais impressos? Quais as ações e reações da 

criança diante de tudo o que está sendo mostrado e observado? Consegue nomear as moradias 

por meio da observação?  

 

O que fazer durante? 

1. Pesquise em diversos materiais impressos como: revistas, jornais, panfletos entre outros 

vários tipos de moradia. Considerando essa informação, interaja oralmente questionando 

quem poderia morar nessas moradias.  

2. Coloque uma música ambiente para tornar este momento de pesquisa mais interessante. 

 

 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

     

Link importante: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

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

 

 

 

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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