
                            

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Quinta-feira, 09 de julho de 2020 

 

Título da atividade: Lindas memórias! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras 

(EI02CG01); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo:  

Nesta atividade, as memórias terão lugar especial no diálogo entre a criança e os 

familiares que poderão contar um pouquinho da história do que brincavam na infância e 

escolher uma dessas brincadeiras para reproduzir com seu (a) filho (a). 

 

Preparação 

Materiais: 

A utilização dos materiais irá depender da escolha da brincadeira pelos familiares. 

 

Espaços:  

As condições de espaço necessárias para a execução da atividade dependerá da escolha 

feita pelos familiares referente à brincadeira de infância. 

 

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.  

 

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 pergunta e participa efetivamente da conversa onde tem informações sobre 

a infância do familiar e se demonstra interesse em participar da brincadeira proposta. 

Durante o desenvolvimento da brincadeira, dedique atenção a observar se a criança 

compreende a maneira de brincar explicada pelo adulto previamente. 

 

O que fazer durante?  

Chame a criança para um conversa com entusiasmo, podendo utilizar a frase “Hoje 

preciso te contar algo especial, quer saber o que é?” espere a reação da criança e 

continue “Sabia que já fui criança e que brincava também?”. Dê sequência ao diálogo 

estimulando e demonstrando interesse em viver aquele momento com “seu pequeno”, 

contando um pouco das suas memórias. 

Proponha reproduzir a brincadeira de infância escolhida e elogie a disponibilidade e 

desenvolvimento por parte da criança. 

 

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 

 


