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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 18/11/2020  

Título da Atividade: “O cabelo de Lelê!” 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. (EI02EO05) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto- 

-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

(EI02EF03) 

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

cenários, personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04) 

 

Resumo 

É muito importante que, desde cedo, ensinemos às crianças sobre o respeito que se deve 

ter com as diferenças e diversidades dos coleguinhas, principalmente, no ambiente 

escolar. 
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“A diversidade humana se refere às diferenças culturais, étnicas, ideológicas, religiosas, 

entre outras, que existem entre os seres humanos. Trata-se de algo grandioso, que deve 

ser respeitada para manter a paz. 

A diversidade descreve as diferenças existentes entre as pessoas que fazem parte em um 

determinado grupo. A diversidade é uma das maiores riquezas do ser humano no planeta 

e a existência de indivíduos diferentes em uma cidade, em um país, com suas diferentes 

culturas, etnias e gerações fazem com que o mundo se torne mais completo.” 

Diante da introdução apresentada, e dentro do subtema da semana, “Consciência negra”, 

hoje abordaremos a diversidade e diferenças existentes nas características físicas do ser 

humano. 

Para melhor entendimento da atividade remota de hoje, deverá ser realizada a leitura do 

livro “O cabelo de Lelê” às crianças. 

 

Preparação 

Materiais: 

- Folha de sulfite. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 
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Observe atentamente: 

No decorrer da leitura do livro “O cabelo de Lelê”, a criança demonstra interesse e atenção 

ao ouvir a história contada? A criança consegue perceber e assimilar as características 

físicas diferentes da “Lelê” e respeita essas diferenças? Realiza perguntas, ou pontuações 

sobre fatos da história narrada, identificando a personagem e principais acontecimentos. 

Desenvolve progressivamente as suas habilidades manuais na criação do cabelo de Lelê? 

Sua imaginação entra em ação na confecção da atividade, e gosta do resultado? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1- O adulto responsável por acompanhar a atividade deverá realizar a leitura do livro: 

O cabelo de Lelê, à criança; 

2- Em seguida, convide-a para confeccionar o cabelo de Lelê;  

3- Com uma folha de sulfite, ou outra disponível no momento, o adulto fará os traços 

do rosto de Lelê, e o cabelo será por conta da criança; 

4- Estimule a criança no sentido de que seja usada sua imaginação e criatividade, 

criando um lindo cabelo para Lelê, aos olhos dela. 

 

Boa atividade! 
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Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

 

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 
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