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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 25/09/2020 

Título da Atividade: Tratando bem os animais. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

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

opiniões (EI02EF01);  

 Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços 

da instituição e fora dela (EI02ET03); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI02TS03). 

 

Resumo: 

É preciso ter em mente que os cuidados necessários para oferecer uma vida de qualidade aos 

bichinhos vão muito além do que providenciar água, comida e um teto é saber tratar com muito 

carinho e oferecer todos os cuidados necessários. Este é um dos deveres que a criança precisa 

aprender tratar bem os animais. 

Nesta atividade a criança irá cuidar do seu animalzinho como, por exemplo, dar carinho, 

alimentação, dar banho e até mesmo conversar com o seu bichinho. Caso a criança não tiver 

nenhum animalzinho poderá substituir por bichinhos de pelúcia para compreender a 

importância de tratar bem os animais. Para que este momento seja mais prazeroso coloque a 

música do “Seu Lobato e seus animais” enquanto a criança cuida de seu animalzinho. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Celular para reproduzir a música que estará disponível no grupo do Whatsapp, bichinhos de 
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pelúcia, alimentação, água entre outros. 

 

Espaços: 

Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando 

possibilidades de movimentos amplos e expressivos podendo ser no quintal de casa, varanda ou 

garagem. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamnte 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e 

envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

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: 

A criança compreende sobre a importância de tratar bem os animais? Demonstra interesse em 

participar da atividade? Consegue prestar atenção na canção enquato cuida de seu animalzinho? 

Como executa esses cuidados? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente coloque a música para reproduzir que estará disponível no grupo do 

Whatsapp e no plano de aula. 

2. Dialogue com a criança sobre a importância de tratar bem os animais. 

3. Estimule a criança a realizar esta atitude de bons tratos com o seu animalzinho caso o 

pequeno não tiver um bichinho de estimação simule a situação com algum animal de pelúcia 

que tenha em casa. 

Observação: A criança poderá alimentar o animalzinho, bem como dar banho, dar carinho, 

conversar etc. 
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 Link importante: 
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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/ 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=PwfBe5aRX3Q  

 

 

 

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.youtube.com/watch?v=PwfBe5aRX3Q

