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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Educadora: Ana Paula Menegolo Silva. 

Data: Quarta-feira, 04 de agosto de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da Atividade: Um presente com carinho. 

 

Objetivos específicos: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Você sabia que o Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães é comemorado anualmente 

no segundo domingo de agosto no Brasil? Nesta data, os filhos homenageiam e 

agradecem aos papais toda a companhia, suporte e carinho recebido ao longo de suas 

vidas. Que tal confeccionar um lindo cartão sanfonado com o contorno das mãos da 

criança para presentear o pai ou qualquer outra pessoa que o represente?  

Separe os materiais com antecedência, após isso, o adulto mediador deverá realizar o 

contorno das mãos da criança, recortar o molde e um pedaço de papel em formato de 

tira. Em seguida, monte o cartão e questione a criança qual frase ela gostaria de dizer e 

escreva a mesma no papel em formato de tira. Entregue o cartão para a criança e 

permita que ela possa colorir livremente. Para tornar esse momento mais lúdico coloque 

a música “Para o papai” da Galinha Pintadinha durante a confecção. Depois de pronto 

peça para a criança entregar o cartão para seu pai ou para a pessoa que o represente e 
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que faça parte da família podendo ser um tio, irmão, um avô ou até mesmo um 

padrinho. 

  

Materiais: 

- Folha de papel; 

- Tesoura; 

- Materiais riscantes (giz de cera, lápis de cor, canetinha) ou tinta guache; 

-Música “Para o papai” da Galinha Pintadinha (estarei disponibilizando o áudio no 

grupo de WhatsApp). 

 

Sugestões para as famílias: 

Deixe a criança participar na montagem do cartão auxiliando-a e reforce para o pequeno 

sobre a figura paterna estimulando a linguagem oral durante o diálogo. Ao proporcionar 

a atividade, sugere-se que ouçam apenas o áudio da música que será encaminhado ao 

grupo da turminha, para evitar que a criança se disperse ou se prenda apenas nas 

imagens reproduzidas em celulares, televisores entre outros, deixando de executar a 

atividade com o objetivo proposto, que é a confecção do cartão. 

Construam juntos! 

 

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. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


