
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 24 de agosto de 2020 

 

Título da atividade: Hora da história. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva etc.) (EI02ET02). 

 

Resumo:  

Em um cantinho em meio à natureza ou ar livre, serão propiciados momentos de 

conhecimento e aprendizagem ao ouvir a lenda do Saci Pererê, personagem do Folclore 

brasileiro, e posteriormente tentar imitar seus pulos. 

 

Preparação 

Materiais: 

Utilize uma ferramenta sonora para reproduzir o vídeo com a história narrada 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


Dê preferência para ambientes ao ar livre ou em meio à natureza, indicam-se o jardim 

ou áreas externas. 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 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 expressando seus sentimentos, dúvidas e fazendo 

comparações, se demonstra interesse em ouvir a lenda ser narrada e se o faz com 

atenção. Esteja atento à maneira que imita o personagem, se demonstra equilíbrio ao 

pular e se memoriza suas características e consegue reproduzi-las. 

 

O que fazer durante?  

Escolha um cantinho na sua residência para que possam estar em contato com a 

natureza ou ar livre e proponha ouvir a história do Saci. Ao passo que ouvem, a criança 

pode fazer perguntas ou demonstrar interesse em interagir oralmente, seja recíproco e dê 

atenção às necessidades dela, após a contação, faça questionamentos sobre as 

características do personagem em relação às diferenças ou semelhanças físicas com a 

criança e fale positivamente sobre as diferenças que compartilhamos em sociedade. 

Pergunte o que a criança achou da história, se gostou ou não e se gostaria de imitar os 

pulos do personagem sapeca.  

Durante o desenvolvimento da atividade, interaja demonstrando que confia na 

capacidade da criança e que está se divertindo ao passar um tempo de qualidade ao lado 

dela, estas atitudes estimulam a participação de seu (a) filho (a). 

 

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/ 

Lenda do Saci Pererê: https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow 

 

 

 

 

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/
https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow

