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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B  Data: 28/08/2020 

Título da Atividade 05: Observando a lua. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04);  

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.) 

(EI02ET05); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, entre e do lado) e 

temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04); 

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros 

sinais gráficos (EI02EF09); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

 

Resumo: 

O Lobisomem, também chamado de Licantropo (lobo e homem), é um personagem do 

folclore e sua história é conhecida mundialmente. Por se tratar de uma lenda, o Lobisomem 

não existe de verdade. Ele é conhecido como uma criatura feroz que possui as características 

de um homem comum de dia e nas noites de lua cheia se transforma em lobo.  

Nesta atividade a criança juntamente com o membro da família irá confeccionar com material 

reciclável uma luneta para observar a lua durante a noite. 

 

Preparação: 

Materiais: 
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Rolos de papel higiênico, de papel filme ou de papel toalha vazia e materiais para decorar 

como giz de cera, canetinha ou tinta guache. Os materiais podem ser substituídos pelos 

objetos que a família tenha em casa. 

 

Espaços: 

Indicam-se ambientes com espaço disponível para a construção, como a sala ou áreas externas 

como jardim, quintal ou garagem.  

 

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: 

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

interesse em participar da atividade?  Como a criança explora os materiais oferecidos? 

Demonstra domínio em suas habilidades manuais? Qual sua expressão ao observar a lua à 

noite? Percebe o formato, o tamanho e a cor da lua? 

 

O que fazer durante? 

1.  Dialogue com a criança explicando que o lobisomem possui as características de um 

homem comum de dia e nas noites de lua cheia se transforma em lobo. 

2. Quando chegar a noite peça para a criança observar a lua.   

3. . Questione a criança sobre o formato, o tamanho e a cor da lua, sobre o período (se esta 

a noite ou de dia), se esta claro ou escuro.  

Observação: A luneta pode ser confeccionada com garrafa pet, folha sulfite ou de caderno, 
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use a criatividade e deixa a imaginação da criança fluir. 

 

  

 

 

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/ 

 

 

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

 


