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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: 08/03/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Um cartão para uma mulher especial. 

 

Objetivos específicos:  

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. (EI02EO05); 

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreende-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

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

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais (EI03TS02); 

 

Proposta pedagógica: 

O Dia Internacional da Mulher é comemorado anualmente em 8 de março, e diferente 

do que muitos pensam essa data não é considerada um feriado nacional. O dia da mulher 

é a celebração das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos 

anos, sendo adotado pela organização das nações unidas e consequentemente, por 

diversos países.  

Este dia é marcado por presente, mensagens, cartões, poemas e flores, e foi pensando 

nisso que nesta atividade a criança junto com o adulto mediador irá confeccionar um lindo 

cartão para homenagear a mulher que criança escolher no seu convívio. 

 

Materiais: 
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Tinta guache da cor que a criança escolher, folha, tesoura ou outro material que a família 

tenha em casa. 

 

Sugestões para as famílias:  

• Organize o espaço para ser realizada a atividade; 

• Organize os materiais antecipadamente; 

• Converse com a criança sobre a figura da mulher; 

• Deixe a criança escolher a cor para confeccionar o cartão; 

• Ajude a criança na confecção do cartão; 

• Depois de pronto peça para a criança entregar o cartão para a figura mulher que a 

criança escolheu no seu convívio podendo ser mãe, tia, irmã ou até mesmo uma 

madrinha; 

• Tire fotos durante a preparação da lembrança e no momento da entrega do presente 

vai ser muito emocionante. 

 

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. 

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 

 


