
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 17 de agosto de 2020 

 

Título da atividade: Cabana de histórias. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Compartilhar objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo:  

Nesta atividade, vamos nutrir a imaginação e despertar a curiosidade ao propiciar 

momentos de interação na companhia dos familiares, dentro de uma cabana para 

conhecer um pouco do nosso folclore através da história do Lobisomem. 

 

Preparação 

Materiais: 

Lençóis serão necessários para a construção da cabana que pode ser deixada mais 

aconchegante com almofadas ou travesseiros e uma ferramenta sonora para reproduzir a 

história contada pela Turma do Folclore. 

 

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


Os ambientes com espaço e conforto seriam ideias para o desenvolvimento desta 

atividade, indicam-se o quarto ou a sala. Estejam à vontade para escolher a melhor 

opção dentre suas possibilidades de moradia. 

 

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 20 

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 demonstra interesse em participar da construção da cabana e ouvir a 

história e se interage através da fala para expressar dúvidas ou fazer afirmações sobre o 

personagem ou os acontecimentos narrados. Dedique atenção também, ao tempo de 

concentração da criança ao participar da narração como ouvinte e se memoriza e reconta 

partes da história. 

 

O que fazer durante?  

Proponha a montagem da cabana com entusiasmo buscando estimular o interesse da 

criança em participar da atividade, instigue a curiosidade dizendo que vão conhecer 

alguém dentro da cabaninha. Apresente o personagem contando a história de maneira 

infantilizada para evitar despertar receio na criança, dê liberdade para que ela se 

expresse mesmo que a história ainda esteja sendo narrada por meio de ferramenta 

sonora, dedique atenção às dúvidas que possam surgir e as esclareça de maneira simples 

e objetiva.  

 

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/ 

Lenda do Lobisomem: https://www.youtube.com/watch?v=oHHhl07EdWk 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=oHHhl07EdWk


 

 

 

 

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 

 


