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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 02/09/2020  

Título da Atividade: A história da creche! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos. (EI02EO03) 

• 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) 

 

Resumo 

Hoje, quarta-feira, vamos contar às nossas crianças a história de nossa Instituição, que há 

tantos anos acolhe crianças, cuidando de seu desenvolvimento integral. 
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Preparação 

Materiais: 

- Fantoches; 

- História da Creche; 

 

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: 

A criança demonstra uma imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios? Compartilha os fantoches utilizados na contação da 

história com o adulto, sem mais problemas, ou, não aceita esse compartilhamento? 

Dialoga com o adulto, expressando seu interesse pela leitura? A criança acompanha a 

direção da leitura, fica curiosa com a história, e compreende o manuseio dos fantoches? 

Faz perguntas no decorrer da narração? E posteriormente relata a experiência para outras 

pessoas do seu convívio? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Com os fantoches em mãos (realizados na atividade remota de ontem), os quais 

representam o casal fundador da creche, senhor José Martins de Barros e a senhora 

Maria Elesbã de Castro Barros, o adulto responsável por acompanhar a atividade 

deverá narrar a história da creche à criança; 

2. Faça perguntas para a criança, referente a história contada; 

3. Deixe a criança brincar com os fantoches. 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

 

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. 

• A história a ser contada, está disponível em nosso site. 

 

 

 

 

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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