
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 16 de novembro de 2020 

 

Título da atividade: Abayomi carrega história. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos (EI02EO01); 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais (EI02TS02); 

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

(EI02EF06). 

 

Resumo:  

A atividade de hoje é especial, pois vamos conhecer a história de um povo que chegou 

ao Brasil trazendo sua cultura e alegria apesar de todo sofrimento a que foi submetido. 

A família e o cuidado serão pautas dessa história de amor e superação de um povo que é 

o nosso povo e luta até hoje por igualdade. 

Com a confecção da boneca Abayomi vamos trazer um pouco da cultura africana para 

as crianças com o intuito de estimular e enfatizar a necessidade do respeito na formação 

dos pequenos cidadãos que fazem parte do hoje e farão a diferença no futuro.   

  

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de tesoura, uso exclusivo do adulto, e de retalhos de tecido. 

 

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


Escolha um espaço aconchegante em sua casa, como a sala ou o quarto para dar vida à 

história. 

 

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. 

 

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 interage oralmente e demonstra interesse em participar, se manuseia os 

tecidos com disponibilidade e demonstrando curiosidade, se reconta partes da história 

ao passo que manuseia a boneca. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente convide a criança para visualizar ao seu lado o vídeo com a tia Jovana 

contando a história e confeccionando a boneca Abayomi. Depois deste primeiro 

momento, questione se a criança compreendeu e se sabe da importância em respeitar as 

diferentes culturas que formam o povo brasileiro, permitindo que ela opine ou faça 

perguntas. 

Por fim, proponha confeccionar a boneca para manusear e recontar a história caso 

demonstre interesse. 

As atitudes dos adultos moldam as crianças em padrões predefinidos, o exemplo é fator 

primordial para a aprendizagem, sendo assim, esteja atento à utilização de palavras e na 

forma que demonstra o respeito, suas ações são parte da construção da identidade de seu 

(a) filho (a).  

 

*Imagens da boneca e vídeos explicativos serão enviados aos pais/responsáveis para 

nortear o desenvolvimento desta atividade. 

 

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/

