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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 29/09/2020 

Título da Atividade 02: Meu nome. 

 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem 

convive. (EI01EF01); 

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

opiniões. (EI02EF01); 

Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus 

familiares e da sua comunidade. (EI03ET06); 

Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. (EI02TS02).  

 

Resumo: 

Desde o nascimento, toda criança tem direito a ter um nome e um sobrenome. Com um 

documento de identificação ela tem acesso aos serviços fundamentais como educação, 

assistência médica, seguro social, entre outros. Vamos juntos saber mais sobre a importância 

da identidade? 

Já percebeu que tudo que existe tem um nome? Cada pessoa tem que ter um nome e um 

sobrenome, isso é importante em nossa vida social, por exemplo, para outras pessoas nos 

identificarem e também identificar nossos objetos. Nesta atividade a criança irá assistir o vídeo 

“Gente tem sobrenome” em seguida descobrir a origens do seu nome e pintar com o material 

disponível em casa a inicial do seu nome. 
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Materiais: 

Matérias disponível em casa.  

Ex: lápis de cor, canetinha, tinta guache.  

 

Espaços: 

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

sendo passado ou mostrado (cozinha, varanda ou quintal).  

 

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? Soube identificar 

o que é agradecer? Expressou curiosidade sobre os fatos citados? Demonstrou participativo 

durante a atividade? 

 

O que fazer durante? 

• Incialmente mostre para a criança o vídeo “Gente tem sobrenome”. Não se esqueça que 

o manuseio do celular e somente para mostrar o vídeo, não deixe a criança tempo demais.  

• Dialogue com a criança sobre a origens do seu nome e sobrenome, quem escolheu, qual 

o significado, se ela imagina quantas pessoas no mundo todo carregam o mesmo nome 

que você. 

• Em uma folha de sulfite com auxílio de uma régua faça a inicial do nome da criança no 
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formato maiúsculo, assim ela irá reconhecer e pintar usando sua imaginação.  

              Exemplo de letra para pintura;   

 

 

  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/ 

“Gente tem Sobrenome” Canal: Celso Meireles 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=y92Y9_hkIqE 

 

 

 

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/maternal-ii-a-prof-laura
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=y92Y9_hkIqE

