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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 10/08/2020  

Título da Atividade: Campanha Solidária. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos. (EI02EO01) 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

• Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. (EI02CG04) 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

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

teatrais assistidos etc. (EI02EF05) 

 

Resumo 

A equipe da Creche Menino Jesus lança, com muita alegria, a Campanha Solidária com 

duração de uma semana (do dia 10 a 14 de agosto/2020). A intenção é que a Campanha 

seja entre as famílias atendidas, tanto na realização das doações quanto na distribuição 

dos itens recebidos. Podem ser doados produtos de higiene, cobertores, máscaras, 

alimentos não perecíveis, brinquedos, roupas e calçados.  

O intuito inicial é estimular as crianças a partilhar, compreender e exercitar a 

solidariedade e empatia, com a separação do que ainda está em bom estado, porém, já não 

tem utilidade para a família, desta forma, a importância está na atitude exercida em união 
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e não na quantidade de produtos, pois, cada doação é especial ao considerarmos a 

aprendizagem que a impulsiona. 

 

Preparação 

Materiais: 

- De acordo com suas doações. 

 

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: 

Ao dar início a separação dos produtos para a doação, a criança compreende a proposta e 

demonstra atitudes de cuidado e solidariedade para com o próximo? Sua imagem é 

positiva, e gera confiança em sua capacidade de enfrentar dificuldades e desafios? Ela 

gosta da experiencia, relata para outras pessoas o que foi feito e sua satisfação em ajudar 

e pensar em outras pessoas? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Convide a criança para separar produtos que não são mais úteis para vocês, mas 

que será para outras famílias; 

2. É importante no momento de separar os produtos, sempre falar para a criança que 

ajudarão outras pessoas, para que ela possa entender a importância de ajudar e 

pensar no próximo. 
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*As doações serão depositadas em caixas preparadas para cada produto, na 

entrada da Creche Menino Jesus! 

*Vá sozinho, importante lembrar que estamos em período de pandemia e 

isolamento, para que possamos evitar aglomerações. 

 

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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