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Título da atividade: Te quero bem! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos (EI02EO01); 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender (EI02EO04); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

  

Resumo: 

O cuidado com o outro e suas necessidades é muito importante no desenvolvimento da 

criança na primeira infância e deve ser estimulado no âmbito familiar. Pensando nisso, 

esta atividade visa a preparação de uma surpresa para o papai (que pode ser substituído 

por outra pessoa, caso o contato com este membro não for possível), podendo ser um 

lanche, um cartão ou algo que seja especial e o faça sentir a importância que tem no 

convívio com a criança. 

 

Preparação 

Materiais: 

Os materiais a serem utilizados no desenvolvimento da atividade estão ligados à escolha 

da surpresa por parte da família. 

 

Espaços:  

O ambiente a ser utilizado para a execução da atividade irá depender da escolha do que 

fazer pela família. Indicam-se apenas ambientes que não ofereçam risco à criança no 

decorrer da prática ou desenvolvimento. 

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


Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade, escolha da surpresa e 

envolvimento da criança, por isso, pode ser alterado em diferentes casos.  

 

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 demonstra interesse em agradar o familiar escolhido, se reconhece alguma 

de suas preferências e se consegue expressá-las com palavras. 

Esteja atento a observar também, a postura da criança diante da proposta de preparar a 

surpresa, se ela participa efetivamente dos detalhes e se demonstra habilidade em 

participar da confecção ou planejamento.  

 

O que fazer durante?  

Inicialmente converse com a criança sobre as preferências do familiar que planejam 

surpreender, permita que ela expresse suas opiniões com liberdade e posteriormente, 

escolham junto o que fazer.  

Durante o processo de preparação, assuma postura encorajadora e estimulante, 

elogiando as atitudes positivas da criança e as habilidades que perceba que ela evoluiu, 

além de demonstrar que está ao lado dela e a importância de cuidar uns dos outros em 

uma família. 

 

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


 

 

 

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 

 


