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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Educadoras: Ana Paula Menegolo Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Segunda - feira, 01 de março de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Meu corpinho e seus detalhes. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

compreender (EI02EO04). 

  

Proposta pedagógica: 

Para conhecer o próprio corpo, suas particularidades e passar a confiar em suas 

capacidades físicas é preciso explorar através de vivências que possibilitem o 

desenvolvimento de habilidades, respeitando o momento de cada criança. Com intuito 

de introduzir a temática dos Sentidos e propiciar momentos de observação e construção 

de novas aprendizagens através da exploração, a atividade de hoje foi planejada.  

Inicialmente converse com a criança com intuito de perceber quais as partes do corpo 

ela conhece e despertar o interesse nela em relação ao desenvolvimento da brincadeira 

que se segue. Proponha desenhar o corpinho dela e dos demais membros da família no 

chão, para que possam observar e comparar algumas características como tamanho e 

disposição dos membros. 
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Materiais: 

- Giz de lousa (caso o material não esteja disponível, poderá ser substituído por pedaço 

de telha, tijolo, carvão etc.). 

  

Sugestões para as famílias: 

Demonstre interesse em participar e interagir com a criança, sua postura pode ser fator 

estimulante para a participação dela. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

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 
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