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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B  Data:17/11/2020 

Título da Atividade: O Pequeno Príncipe Preto. 

 

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 compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar      

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

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças 

(EI02EO05); 

 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando 

escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura 

(de cima para baixo, da esquerda para direita) (EI02EF03); 

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

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04). 

 

Resumo: 

A história “O Pequeno Príncipe Preto” tem como objetivo estimular uma reflexão sobre a 

importância de empoderar crianças negras a partir de referências positivas e ao mesmo tempo 

problematiza a falta de representatividade da pessoa negra nos livros, filmes e personagens do 

imaginário popular artístico. 

Nesta atividade a criança junto com o membro da família irá confeccionar um fantoche com 

rolinho de papel higiênico e em seguida realizar a leitura. 
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Preparação: 

Materiais: 

Rolinho de papel higienico tesoura, materiais riscantes como canetinha, giz de cera, tinta guache, 

entre outros. 

Observação: Tesoura uso exclusivo do adulto. 

 

Espaços: 

Por se tratar de leitura escolha um local com pouco ruído e que tenha uma mesa para a criança 

realizar a confecção do fantoche. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e 

o envolvimento da criança. 

 

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: 

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

entusiasmo em participar da atividade? Consegue prestar atenção no poema? Dialoga com o 

adulto expressando suas opiniões? Realiza pergunta sobre o fato do poema? Colabora com o 

adulto na confecção? Como a criança explora suas possibilidades manuais? Realiza movimentos 

por livre espontânea vontade? 

O que fazer durante? 

1. “Organize um espaço calmo, leia e mostre as imagens do poema ‘‘O pequeno príncipe preto” 

para a criança. 

2.Separe os materiais para a confecção do fantoche e convide o pequeno para participar. 
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3. Deixe a criança colorir livremente o rolinho de papel higiênico. 

4. Após secar corte em cima do rolinho formando uma coroa e desenho o roso do príncipe. 

5. E em seguida contar o poema para criança utilizando o fantoche. 

 

 

Link importante: 

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

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

BNCC:hhttp://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 

 

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