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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

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

Data: Sexta-feira, 07 de maio de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Pra mamãe. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

(EI02EO01); 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

 Desenvolver progressivamente as 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); 

 Identificar relações espaciais ( dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre 

e do lado) e temporais ( antes, durante e depois ) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Para comemoração do dia das mães, nossa atividade de hoje, será a construção de um 

presente. 

Iremos construir uma linda camiseta personalizada para a mamãe, e também seguiremos 

construindo uma para a criança. Não será necessário uma camiseta nova, apenas que 

sejam camisetas com cores mais claras para que a produção da criança apareça com 

mais facilidade. 

Sendo assim, disponibilize uma camiseta por vez para a criança realizar a pintura, seja 

com tinta guache, canetinha ou o material que vocês desejarem, após a confecção de 

uma, entregue a outra para a criança. E deixa que ela fique livre para exploração e 

criação para a mamãe. 
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Através dessa construção iremos estimular a autonomia, a coordenação motora e a 

imaginação das crianças, além de deixar a mamãe mais feliz! 

 

Materiais:  

- Camiseta da mãe (uso do dia-dia); 

- Camiseta da criança (uso do dia-dia); 

- Canetinhas; 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Etc. 

 

Sugestões para as famílias: 

Separe os materiais com antecedência, fale com a criança o que irão fazer e quem irão 

presentear e auxilie na confecção. 

Após a finalização da pintura ou do desenho, o adulto poderá embrulhar a camiseta e 

permitir que a criança faça a entrega para a mãe, despertando o valor em presentear 

quem ela ama no dia das mães, ou outra figura feminina que a família optar em 

presentar como a avó, madrinha, tia, irmã etc. 

 

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 

 
 


