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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento 

Turma: Maternal II A Data: 23/09/2020 

Título da Atividade: É dever de toda criança respeitar os mais velhos 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

•  Comunicar-se com colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender     

(EI02EO04); 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

opiniões (EI02EF01); 

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

(EI02EO05). 

 

Resumo: 

Com certeza, o seu filho (a) tem contato com os mais velhos, seja de forma mais direita (com 

avós, tios) ou de maneira mais geral, como vizinhos, pessoas na rua. Por isso, é 

fundamental ensinar às crianças que os idosos precisam ser respeitados, valorizados e, mais do 

que isso, amados. 

Nesta atividade a criança irá assistir a um vídeo chamado “Respeito aos idosos - Anjinho da 

esperança” que estará disponível no grupo do WhatsApp. Após com o auxílio da família o 

pequeno irá confeccionar uma lembrancinha de prendedor de roupa e entregar para a pessoa de 

maior proximidade podendo ser os avós, tios e até mesmo vizinhos. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Celular ou qualquer outro aparelho eletrônico para reproduzir o vídeo, prendedores de roupas, 

tinta guache, canetinhas, lápis de cor, e folha sulfite.  
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Espaços: 

Organize um espaço onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe está 

sendo passado ou mostrado (sala, cozinha ou áreas externas).  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 40 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: 

Como a criança interage com as pessoas da família? Como comunicam suas necessidades, 

desejos ou emoções no decorrer da atividade? Consegue identificar à senhora idosa visualizada 

no vídeo? Qual o movimento executado por ela ao manusear o prendedor? (pegar, pinçar, 

tocar). 

De que maneira expressam suas hipóteses e descobertas? A criança reconhece quem são as 

pessoas mais velhas da família? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente apresente o vídeo para a criança assistir e dialogue sobre a importância de se 

respeitar as pessoas mais velhas. Para que o pequeno entenda que esse é um dos deveres 

fundamentais que se tem que aprender. 

2. Após, entregue o prendedor para a criança decorá-la da maneira que quiser deixando-a 

livre para se expressar. 

3. Faça um rostinho de uma pessoa idosa para colar na ponta do prendedor.  

4. Assim que estiver pronto deixa a criança entregar a lembrancinha para a pessoa de sua 
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maior proximidade. 

5. Registre este momento de carinho e respeito na hora da entrega. 

   

     

 

 

 

 

Links importantes: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura 

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

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KveTy-sbjx4 

 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=KveTy-sbjx4
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