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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 
 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 05/11/2020 

Título da Atividade: Construindo um mosaico.   

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades 

de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descoberta (EI01ET03); 

• Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04).  

 

Resumo: 

Dentre os artistas de nossa cidade temos o “Carlos Roberto Bergamo” que foi um artista 

multifacetado, que expressou nuances, cheiros, sabores, crenças, dores e amores em 

diferentes searas da arte. Sua assinatura está em murais, mosaicos, pinturas, obras públicas, 

projetos de arte digital e vídeo-arte espalhados em inúmeros lugares.  

Como uma das obras que mais chamaram a atenção dos batataienses foram os masaicos feitos 

nas escolas púlicas com a ajuda dos alunos e professores, hoje nós iremos construir um mosaico 

utilizando um CD para ser a base e uma caixa de leite recortadas em quadrados médios, para 

serem colados, como estivessemos decorando um piso.  

 

Materiais: 
• 1 Caixa de leite; 

• 1 CD; 

• Cola e tesoura (para uso exclusivo do aluno). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Espaços:  
Sugiro que está atividade aconteça em local mais reservado e que não tenha muitas distrações, 

pois ela pede um pouco mais de concentração, tanto da criança quanto do adulto mediador.  
  

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 
Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  
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Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ao manusear o CD. Será que ela irá tentar se olhar?  

É importante observar o momento que os papéis forem recortados, será que irá tentar colocá-

losna boca ou irá apenas manuseá-los.    

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Primeiramente recorte a caixa de leite em partes de tamanho médio. 

Para facilitar o entendimento da criança, antes de iniciar a atividade, apresente as imagens dos 

mosaicos feitos pelo artista “Carlos Roberto Bergamo”, que serão disponibilizadas via 

WhatsApp.  

Entregue o CD para a crança e deixe que ela explore durante um tempo. Em seguida passe a 

cola no CD e incentive a criança a colocar as partes recortadas da caixa de leite uma a uma, 

neste momento a ajuda do adulto mediador é fundamental. 

Quando este trabalho for concluido e ja estiver secado a cola, ofeça para que a criança possa 

manuseá-lo novamente, isso proporcinará novas descobertas.  
 

 

Link importante:  

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

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

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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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