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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 08/02/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Baú de memórias.  

 

Objetivos específicos:  

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. (EI02TS02); 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02); 

 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).  

 

Proposta pedagógica:  

As memórias é um elemento muito importante no desenvolvimento infantil. Com ela, os 

pequenos aprendem sobre seus sentimentos, limites e funcionamento do próprio corpo e 

emoções, garantindo um crescimento cognitivo, emocional e saudável. Então, como ajudar em 

sua construção? Há diversas formas de auxiliar seu filho a construir uma memória afetiva a fim 

de colher todos seus benefícios para um desenvolvimento saudável.  

Nesta atividade fale brevemente e de maneira simples que todos nós temos memórias, de um 

tempo distante ou recente, guardadinhas em um lugar especial. Esse sentimento secreto pode 

estar contido em um diário ou em algumas folhas, guardanapos, drives, CDs, celulares ou 

simplesmente em nossas memórias afetivas. Separe um momento do dia para realizar a 

confecção desse “Baú”, escolha uma caixa de papelão pequena, caixa de sapatos vazia ou 

qualquer outra caixa que tiver disponível em casa, auxilie a criança a deixar essa caixa bem 

https://clubeauge.com.br/blog/desenvolvimento-infantil-3/
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atrativa na hora de usar, disponibilize itens para decoração e façam desse momento um grande 

aprendizado. Guarde a caixa, pois será utilizada durante a semana para realização de outras 

atividades.  

 

Materiais: 

Uma caixa de papelão pequena ou caixa de sapato vazia e itens para decoração ou outro 

material que família tenha em casa. 

 

Sugestões para as famílias: 

1. Organize o espaço para ser realizada a atividade; 

2. Dialogue com a criança explicando de forma simples e objetiva o quanto as 

memórias são importantes em nossas vidas;  

3. Decorem juntos o Baú e auxilie a criança na escolha dos materiais para decorá-la;  

4. Registre com fotos e vídeos esta atividade. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

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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