
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 28 de setembro de 2020 

 

Título da atividade: Uma escolha especial. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas (EI02CG02); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos acontecidos, histórias ouvidas, 

filmes ou peças teatrais assistidos etc. (EI02EF04). 

 

Resumo:  

Todas as crianças têm direito garantido por lei a um nome que normalmente, são 

escolhidos antes de seu nascimento, o que propicia momentos de história em família 

para descobrir os motivos porque as escolhas tenham sido feitas. Esta atividade prevê 

um momento de história que será seguido por explorar o nome corporalmente. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de giz de lousa e disposição para novas descobertas.  

 

Espaços:  

Os ambientes ao ar livre sem presença de móveis seriam ideais para o desenvolvimento 

desta atividade. Sugerem-se as áreas externas, porém, estejam à vontade para escolher o 

melhor espaço entre suas possibilidades. 

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 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 fazendo perguntas ou afirmações sobre o próprio nome, 

se compreende o assunto abordado, se manuseia o giz com segurança e se demonstra 

habilidade motora ao caminhar sobre as letras traçadas no chão.  

 

O que fazer durante?  

Inicie um diálogo, contando de maneira lúdica a história da escolha do nome da criança 

feita pela família. Em seguida, convide-a a traçar no chão em tamanho grande as letras 

do nome, para que possa caminhar sobre elas, explorando corporalmente as curvas que 

compõem parte da sua identidade. 

No decorrer da atividade, dê liberdade para que a criança se expresse através do 

desenho, mesmo que ela ainda não tenha desenvolvido habilidades manuais para traçar 

as letras, disponibilize materiais para que ela tente e acompanhe a escrita ao seu lado. 

Encoraje sua participação e elogie suas conquistas, seja exemplo de interação positiva, 

utilizando de paciência e disponibilidade. 

 

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/ 

Sugestão de canção infantil: https://www.youtube.com/watch?v=CtOxUoEO4ks 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=CtOxUoEO4ks


 

 

 

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 

 


