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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data: 08/06/2020 

Título da Atividades 01: Hora da História ‘’Olá ! sou virus...  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

(EI02EO05); 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 

escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.(EI03EF01); 

 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidas, 

etc.(EI02EF05); 

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

personagens e principais acontecimentos.(EI02EF04); 

 

Resumo: 

 Essa história foi escolhida para nossas crianças que  são muito atentas a tudo o que acontece 

ao seu redor e logicamente elas têm suas próprias ideias e interpretações da situação atual. 

Contudo, a cada dia que passamos, novas informações vêm sendo vinculadas pela mídia e 

ficamos nos questionamos sobre as melhores formas de conversar com as crianças sobre 

a pandemia de covid-19. 

Em seguida a criança irá fazer um desenho do seu rosto para expressar seu sentimento nesse 

momento que estamos passando. 

 

 

Preparação: 

Materiais: 

https://novaescola.org.br/subhome/171/coronavirus?itm_source=home&itm_medium=destaque_box&itm_campaign=lp_coronavirus
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Tv, celular com a história  em PDF “Olá ! sou vírus...”  

 giz  cera ou lápis de cor e folha papel. 

 

Espaços: 

Por se tratar de uma  história dos vírus covid19, está atividade precisa de um local agradável e 

com pouco ruído, podendo ser na sala, no quarto, etc. 

 

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, ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto? O modo 

como a criança interage com a história. Ela pode perguntar e responder sobre a história 

ouvida? Consegue criar e/ou recontar a história e também nomear as ilustrações com base nas 

imagens? Demonstra interesse ao ouvir a história? Comunica-se por fala, gestos ou outras 

formas de expressão? 

 

O que fazer durante? 

1. A comunicação oral faz-se de suma importância para o relacionamento social e não seria 

diferente durante o desenvolvimento de todas as atividades voltadas às crianças. 

Considerando essa informação, interaja oralmente questionando e sobre a história ouvida. 

2. Crie possibilidades para fazer o desenho com seu rosto para expressar o que está sentido 

nesse momento. 
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Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em:  

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

 

 

 

 

 

 

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

