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 ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A                          Data: 05/11/2020  

Título da Atividade 03: Conhecendo as personalidades de Batatais (Alzira 

Helena)  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. (EI02CG01);  

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas. (EI02CG02); 

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03);  

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

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

 

Resumo: 

Nesta atividade as crianças irão conhecer a história da bailarina renomada Alzira Helena, 

através de um vídeo, em seguida com orientações de um vídeo disponibilizado no anexo a 

criança irá fazer um relaxante relaxamento.   

 

Materiais: 

- Vídeos disponíveis no grupo de WhatsApp; 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos. 

 

Registro da atividade: 
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Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e enviar no 

nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Se demostrou 

compreender com facilidade e clareza os comandos dados a ela? Como a criança experimenta 

a possibilidade corporal no relaxamento? Como a criança expressa suas sensações na 

brincadeira de relaxamento? Quais são os gestos, palavras e balbucios que expressa satisfação 

e bem-estar?  

 

O que fazer durante? 

• Ajude a criança com os matérias;   

• Explique a importância da personalidade citado no anexo;  

• Seja claro e objetivo; 

• Coloque a música de fundo para criar um ambiente tranquilo e favorável ao relaxamento. 
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Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

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

Site da Base Nacional Comum curricular: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  

Link do video do relaxamento: https://www.youtube.com/watch?v=YDT-_DYCUqM 
 

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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