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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 21/07/2020 

Título da Atividade 02: História  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões. (EI02EF01); 

• 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 a direita). (EI02EF03); 

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

personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04); 

• Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes 

gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, 

notícias etc.). (EI02EF08); 

 

Resumo: 

Um dos primeiros caminhos para transmitir conhecimento às crianças e estimular a imaginação 

delas é a contação de histórias. Essa é uma prática interessante de ser usada principalmente na 

educação infantil, já que incentiva a criatividade e possibilita diversas formas de expressão e 

de interação entre a criança e a família. As crianças podem associar as histórias escutam com 

situações que elas vivem, o que ajuda no desenvolvimento de formas de lidar com dificuldades, 

sentimentos e emoções. Além disso, é um estímulo à memória, já que relembram experiências 

que viveram ou que escutaram seus parentes contarem, por exemplo. Com essa prática, as 

crianças encontram, no momento de leitura, um caminho para criar relações entre memórias e 

afetos.  
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Preparação: 

Nesta atividade a família disponibilizara várias opções de histórias, contos e fabulas para que a 

criança possa escolher a sua favorita, em seguida à será cantado somente a história escolhida 

pela criança, assim desenvolvendo a autonomia da criança.   

Dicas de história: João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, João e o pé de feijão, Branca de neve, 

A galinha dos ovos dourados, A raposa e as uvas, A lebre e a tartaruga, A cigarra e a formiga.  

 

Materiais: 

De acordo com a história escolhida podendo ser livros ou arquivos em PDF. 

 

Espaços: 

Por se tratar de leitura, esta atividade precisa de um local agradável e com pouco ruído, podendo 

ser na sala, no quarto, etc. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos, ou atividades para documentação e envie para a tia Luana 

no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto? O modo como 

a criança interage com a história. Ela é capaz de perguntar e responder sobre a história ouvida? 

Consegue criar e/ou recontar a história e também nomear as ilustrações com base nas imagens? 

Demonstra interesse ao ouvir a história? Comunica-se por fala, gestos ou outras formas de 

expressão? A criança consegui escolher a história sozinha? 

 

http://www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=29
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O que fazer durante? 

• Organize o espaça para contar a história; 

• Leia somente a história escolhida pela a criança; 

• Conte a história nomeando os personagens e mostrando para a criança; 

• Deixe a criança a vontade para fazer a escolha; 

• Verifique-se se a criança está gostando a história contada.  

 

 

Links importantes: 

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

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

 

 

 

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

