
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 27/10/2020 

Título da Atividade: Vamos brincar de teatro? 

 

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); 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01); 

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

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04). 

 

Resumo: 

Em nossa cidade temos o Teatro Municipal, que após sua inauguração recebeu o nome “Fausto 

Bellini Degani” em sua homenagem. Fausto nasceu em Batatais, no mês de maio de 1911, numa 

família de sete irmãos. Do pai aprendeu o ofício de construtor e da mãe, o dom e gosto apurado 

para o mundo das artes musicais. Tornou-se músico por vocação e profissão, compositor e multi-

instrumentista. O Teatro é um lugar ou edifício destinado à apresentação de obras dramáticas, 

óperas ou outros espetáculos públicos. Portanto nesta atividade a criança juntamente com os pais 

ou responsável irá realizar uma peça teatral em família. Que tal então proporcionar ao pequeno 

momento de encantamentos e alegria e deixar a vida da família toda mais alegre e colorida com o 

teatro? 

 

Preparação: 

Materiais: 

De acordo com a peça teatral. 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Espaços: 

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

passado ou mostrado. 

 

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? Como a criança explora suas possibilidades corporais 

durante o teatro? Realiza movimentos por livre expressão? Consegue responder perguntas sobre 

o fato acontecido durante o teatro? 

 

O que fazer durante? 

1. Tudo deve ser proposto de maneira lúdica, sem a preocupação com a técnica, mas com o 

processo e com a construção realizada pela criança. 

2. Escolha um local para montar o cenário e apresentar a peça teatral. 

3. A família juntamente com a criança poderá criar uma história juntos ou podem escolher uma 

história/poesia que já é conhecida por todos. 

4. Escolha os personagens, figurinos (roupas) e até materiais para pintar o rosto se preferir, use a 

criatividade e a imaginação. 

5. Questione a criança sobre os fatos acontecidos durante o teatro como, por exemplo: sobre 

personagens, cenário e figurino se houver. 
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Sugestões de peça teatral: Teatro de bonecos ou fantoches, teatro de sombra, teatro com 

história entre outros. 

 

   

   

 

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

