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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

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

Data: Quarta - feira, 03 de fevereiro de 2021. 

Turma: Maternal I – A e B 

 

Título da atividade: Marcas individuais: Autorretrato 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Desenvolver habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02). 

 

Proposta pedagógica: 

A criação é fruto de descobertas! 

Cada um tem seu jeito de fazer um traço, desenhar uma figura e usar materiais riscantes, 

fala-se muito em que as brincadeiras são ótimas para desenvolver as habilidades 

socioemocionais das crianças, assim, em atividades como fazer um autorretrato, você 

estimula a criatividade e ajuda seu filho (a) a construir sua identidade. Sendo assim, que 

tal incentivar a criança a reproduzir no chão de sua casa um autorretrato por meio da 

observação de uma foto? 

 

Materiais: 

- Foto da criança; 

- Giz de lousa ou qualquer outro material substituível que a família tenha em casa para a 

criança rabiscar/desenhar no solo. 
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Sugestões para as famílias: 

Incentive a criança a observar uma foto sua e reproduzir sua imagem no chão utilizando 

giz de lousa ou até mesmo um cascalho. Participe da atividade utilizando linguagem 

oral clara e objetiva e auxilie a criança durante a criação sem realizar por ela. 

 

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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