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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 03/06/2020 

Título da Atividade 03: Colagem de folhas da natureza   

 

Objetivos de Específicos: 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros. ( EI02CG05) 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais.( EI02TS02) 

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

chuva etc.).( EI02ET02) 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

( EI02EO01) 

 

Resumo: 

Esta atividade educativa tem como objetivo trabalhar e explorar movimentos de preensão e 

manipulação. Por meio do lúdico, as crianças podem explorar e manipular diferentes objetos 

como galhos, folhas secas, folhas verdes, etc. Este material também possibilita trabalhar 

relações simples de causa e efeito, como apertar, quebrar e triturar esse objetos, além de 

conscientizar a criança  para a importância das árvores e da preservação do meio ambiente na 

cominidade que ela mora. 

 

Preparação: 

Inicialmente, leve a criança para observarem as plantas e árvores que tenha na sua casa. Peça 

que colete uma variedade de folhas, flores, galhos e outro tipos de materiais que a criança ache  
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interessante.  Leve aos materiais recolhidos para o ambiente escolhido, depois em uma folha de 

sulfite ou em outro material que você tiver em casa, deixe a criança fazer uma colagem    usando 

sua imaginação. 

 

Materiais: 

• Folha de sulfite; 

• Cola; 

• Folhas de arvores, flores e galhos. 

 

Espaços: 

A idéia é que a criança se movimente pelo quintal em busca dos materiais.  

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 30 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para a tia Laura 

no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Se demostrou 

compreender com facilidade e clareza os comandos dados a ela? Se a criança consegui 

reconhecer as texturas das folhas e flores? Se ela demostra dificuldade ou facilidade na 

coordenação motora fina e grossa?  

 

O que fazer durante? 

• Incentive para que a criança descrevam as características das folhas que coletou; 

• Levante algumas questões como: "Com o que as folhas se parecem?", "Elas tem algum algum 

cheiro?", "Quando apertadas, fazem algum som?"; 

• Converse com a criança também sobre as árvores das quais as folhas caíram, comente  
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sobre a altura das árvores, os troncos, galhos e ramos e, também, sobre o cuidado que  

devemos ter com as árvores e plantas. Neste momento, você pode explorar também conceitos 

matemáticos como maior e menor, alto e baixo. 

 

 

 

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

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

 

                                

 

 

 

 
 

 

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 

 

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

