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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 15/06/2020 

Título da Atividade: Hora da Leitura. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões (EI02EF01); 

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

compreender (EI02EO04); 

 Comunicar-se com outras pessoas usnado movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06);  

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

 Participar de situações de escuta de textos em diferentes generos textuais (poemas, fábulas, 

contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc. (EI01EF08). 

 

Resumo: 

A Festa Caipira é uma tradição que envolve basatante a comunidade. Existem varias 

explicações com relação ao termo “Festas Caipiras” e uma delas aponta-se que a festa surgiu 

em função das festividades que ocorrem durante o mês junino. Desse modo, celebrar a cultura 

dos povos do campo por meio das festas caipiras é uma maneira de fazer com que os 

indivíduos do campo se reconheçam e se identifiquem com a sua cultura popular. Resgatando 

esta ligação da festa caipira à vida camponesa. Uma cultura ligada à vida social, caracterizada 

na tradição caipira, pois os produtos agrícolas que servem de decoração e outros símbolos, 

fogos, brincadeiras, comidas típicas e muitas outras espécies que entram também como 

premiação tem origem nesta tradição. Sendo assim, nesta atividade a família irá realizar a 

leitura de uma fábula “O Rato do Campo e o Rato da Cidade” que trás as características do 
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rato do campo e o rato da cidade. Partindo deste princípio contextualizar com a criança sobre 

a plantação de milho um dos alimentos principais utilizado em receitas nas festas caipiras. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Celular para os pais ou responsáveis realizar a leitura para a criança. 

 

Espaços: 

A atividade pode ser realizada em qualquer ambiente doméstico, esteja à vontade para 

escolher o que melhor aconchegar toda a família. Seria interessante a escolha de um local 

onde todos estejam à vontade e confortáveis, indica-se a sala ou o quarto. 

 

Tempo Sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado ao envolvimento da criança, por isso, pode ser 

alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 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: 

Demonstra interesse em ouvir a fábula? Interage socialmente com a família? Quais ações e 

reações da criança em relação a tudo o que está sendo proposto? É capaz de responder ou 

perguntar sobre os fatos narrado? 

 

O que fazer durante? 

1. É muito importante que os pais ou responsável leia a fábula antes de conversar com a 

criança. 
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2. Realize a leitura para o pequeno em voz alta. 

3. Contextualize sobre a vida no campo, dando ênfase na plantação de milho, alimento 

principal que está presente nas realizações das festas juninas. 

4. Questione de onde vem o milho? Quais as receitas típicas da Festa em que se utiliza o 

milho? Como por exemplo: a pipoca, o bolo de milho, a canjica entre outros. 

 

 

 

Link importante: 

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

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

Link do livro: https://www.santillana.pt/files/apps/mun3/assets/ratos.pdf 

  

 

  

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
https://www.santillana.pt/files/apps/mun3/assets/ratos.pdf

