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Título da atividade: Uma história de generosidade. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

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

(EI02EF06);  

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

(EI02EO03). 

 

Resumo:  

Utilizando os dedoches confeccionados em família anteriormente, será possível ouvir e 

recontar a história da fundação da creche de maneira infantilizada e lúdica, propiciando 

momentos em que as crianças possam explorar a imaginação impulsionando novas 

aprendizagens. 

 

Preparação 

Materiais: 

Utilizar os dedoches confeccionados na atividade anterior para a contação da história. 

 

Espaços:  

Escolha, entre suas possibilidades, um ambiente que aconchegue de maneira confortável 

toda a família. Indicam-se a sala ou o quarto. 

 

Tempo sugerido: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 10 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança dedica atenção a ouvir a história ao ser contada pelo adulto mediador e se 

interage oralmente fazendo perguntas ou expressando suas opiniões. Perceba se 

demonstra interesse em recontar a história e manusear os dedoches e se o faz em 

sequência, relatando partes contadas pelo familiar ou criando novas informações. 

  

O que fazer durante?  

Inicie a atividade perguntando se a criança se lembra dos personagens que criaram 

juntos no dia anterior e afirmando que eles têm uma história para contar. Proponha a 

participação da criança enquanto você conta a história e posteriormente, permita que ela 

reconte da maneira que compreendeu. 

Permita que a criança se expresse durante a atividade dando atenção às suas dúvidas e 

tentando esclarecê-las utilizando palavras de simples entendimento e objetivas, interaja 

oralmente com ela demonstrando que confia em sua capacidade de contar a história. 

Elogie sua participação com palavras positivas, essas atitudes despertam o interesse da 

criança em criar e explorar suas habilidades. 

 

Links importantes: 

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

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

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

https://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 

 


