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Quarta-feira, 12 de agosto de 2020 

 

Título da atividade: Ser capaz de muito mais. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

se compreender (EI02EO04); 

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos (EI02EO01).   

 

Resumo: 

Ao receber responsabilidade, a criança desenvolve confiança em sua capacidade e 

autonomia, além de construir a própria identidade. Diante disso, a atividade propõe à 

família que pense em ações simples que a criança possa executar para participar 

efetivamente da rotina da casa. 

 

Preparação 

Materiais: 

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

da tarefa destinada à criança com finalidade de estimular o aspecto de responsabilidade. 

 

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 tarefa 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 ao participar efetivamente da ação a ser desenvolvida e 

se interage oralmente para expressar satisfação em ajudar. Dedique atenção a observar 

se ela demonstra compreender a importância da colaboração e da responsabilidade que 

lhe foi destinada. 

 

O que fazer durante?  

Auxiliar a criança no desenvolvimento de atividades requer paciência e empenho por 

parte do adulto, sendo assim, é importante que ajude sem resolver por ela, auxilie dando 

espaço para que faça escolhas e encorajando nos momentos em que perceber ser 

necessário. Elogie a participação da criança com entusiasmo e alegria, estimulando a 

interação positiva. 

 

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/ 

 

 

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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

