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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 27/10/2020  

Título da Atividade: “A criança e o teatro!”           

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

• 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) 

• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 

teatrais assistidos etc. (EI02EF05) 

• Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

(EI02EF06) 

 

Resumo 

“Sabemos que as crianças estão em constante desenvolvimento e que o teatro serve para 

eles como uma forma de aprimorar a criatividade, suas habilidades e é por isso que existe 

vários estudos e teorias que apoiam o uso do teatro na escola.” 
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Diante da breve observação exposta, hoje vamos desenvolver com nossas crianças, outro 

ponto turístico importante do município: o teatro Fausto Bellini Degani, que recebeu esta 

homenagem “pelo reconhecimento aos benefícios de ordem cultural e artística, que trouxe 

para a cidade, através de ações voluntárias.” 

Assim, após dez anos de sua partida, foi honrado como patrono de nosso teatro municipal, 

inaugurado em 15 de dezembro de 1979. 

 

Preparação 

Materiais: 

- Fantasias; 

 

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. 

  

Observe atentamente: 

Diante da fantasia escolhida, a criança expressa os seus sentimentos e opiniões, a sua 

reação é positiva? Demonstra interesse e atenção ao ouvir a história formulada, com o 

tema de sua fantasia? A criança identifica que a história contada é sobre a sua fantasia? 

Realiza perguntas no decorrer da contação de história? Relata a experiência da atividade 

realizada para outros membros da família? A criança entra na história, e contribui para a 

sua criação, com base em sua fantasia? 
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O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto responsável pela realização da atividade conjuntamente com à criança, 

deverá caracterizá-la com uma fantasia (podendo ser improvisada);  

2. O adulto deverá fazer perguntas sobre a fantasia escolhida, por exemplo, qual o 

nome, quais as cores, por qual razão a criança gosta desse personagem etc.; 

3. Em seguida, o adulto deverá narrar uma breve história imaginária, de acordo com 

a fantasia vestida pela criança, assim, dará asas à imaginação! 

 

Abusem da criatividade! 🎭 

 

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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