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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A                          Data: 27/10/2020  

Título da Atividade 02: Teatro Municipal 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

brincadeiras (EI02CG01); 

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

compreender (EI02EO04); 

• Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios e palavras 

(EI01EO04); 

• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro e 

música (EI03CG01). 

 

Resumo: 

Teatro na escola tem uma importância fundamental na educação, podendo colaborar para que 

a criança tenha oportunidade de atuar efetivamente no mundo, opinando, criticando e 

sugerindo e, também permite ajudar o aluno a desenvolver alguns 

aspectos: criatividade, coordenação, memorização, e vocabulário. O teatro na escola pode 

colaborar para que as crianças possam se relacionar melhor com os colegas e o meio onde 

vive; construam seu conhecimento brincando e descobrindo seus espaços, se tornem mais 

participativos e responsáveis nas atividades em sala, projetos, e dinâmicas; formando 

indivíduos críticos e atuantes de sua própria realidade, opinando e sugerindo, formando 

cidadãos que valorizem as experiências e sabem lidar com as diferenças sociais do seu bairro.  

Nesta atividade as crianças irão usar a imaginação representando personagens da sua história 

favorita, fica livre para usarem fantasias, roupas diferentes, maquiagens e etc.    

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Criatividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coordena%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocabul%C3%A1rio
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Materiais:  

- Imagens disponíveis no grupo de WhatsApp; 

- Materiais disponível em casa; 

- Histórias contadas pela a família;  

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e enviar no 

nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

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

compreender com facilidade e clareza os comandos dados a ela?  

 

O que fazer durante? 

• Dialogue com a criança explicando que o faz de conta é a maneira como ela começa 

a interagir com o mundo à sua volta que quando ela brinca, representa papéis, cria 

interações e enredos. 

•  Sugira alguns exemplos de histórias e deixa a criança escolher, estimulando assim 

sua autonomia e suas preferências. 

• Caso a criança não consiga escolher ajude-a a decidir participando junto com a 

criança escolher.  

• Seja claro e objetivo; 

• Organize o espaço para ser realizado a atividade; 
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Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum curricular: http://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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

