
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 10 de agosto de 2020 

 

Título da atividade: Praticando solidariedade e empatia. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos (EI02EO01); 

 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). 

 

Resumo:  

Exercer a solidariedade e empatia é essencial para interação na sociedade, olhar o outro 

com carinho faz parte deste exercício, sendo assim, a proposta de separar objetos ou 

alimentos para doação dentro da possibilidade da família, será atitude escolhida para 

buscar o estímulo necessário às crianças em processo de construção de identidade. 

 

Preparação 

Materiais: 

Os materiais a serem separados durante o desenvolvimento da atividade serão de 

escolha da família e de acordo com suas possibilidades. 

 

Espaços:  

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


Sugere-se que seja realizada uma conversa antes da separação dos objetos com a ajuda 

da criança, neste momento, escolha um ambiente aconchegante em sua residência para 

estimular seu (a) filho (a) a participar. 

 

Tempo sugerido:  

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

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 

minutos para a conversa, sendo que a escolha dos objetos a serem doados depende da 

disponibilidade de cada família em especial. 

 

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 compreende e aceita a ideia de doar algum de seus pertences para que 

outras crianças possam usufruir, se interage oralmente para expressar suas opiniões e 

sentimentos e se demonstra interesse em participar efetivamente da separação de objetos 

para serem doados. 

 

O que fazer durante?  

Ao propor a doação de alguns objetos pertencentes à criança, seria indicado que o 

adulto seja exemplo inicialmente, pensando em objetos que possa doar e demonstrando 

para as crianças. Atitudes são ferramentas de estímulo eficientes, considerando que as 

crianças aprendem inicialmente através do concreto e das experiências vividas. 

Dê liberdade para que a criança expresse seus sentimentos e faça escolhas, elogie e 

encoraje as ações positivas referentes à doação. 

 

Obs.: Os objetos separados devem ser levados ao ponto de coleta (Creche menino Jesus) 

por um membro adulto da família, onde estarão caixas de recebimento previamente 

preparadas pela equipe de colaboradores da Instituição, para que as doações sejam 

colocadas. 

 

Links importantes: 

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

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

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


BNCC: 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 

 

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

