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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: 09/03/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Sensação de quente e frio. 

 

Objetivos específicos:  

• Demostrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldade e desafios. (EI02EO02); 

• Criar com corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 

música. (EI03CG01); 

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

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

objetos (EI03ET05); 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01);  

 

Proposta pedagógica: 

Podemos dizer que a sensação de quente e frio é uma proteção do nosso organismo para 

que tenhamos a noção de que a temperatura externa, ou a temperatura de algum objeto, 

está fora dessa faixa de temperatura. Por exemplo, achamos muito desagradável tomar 

um banho muito quente ou muito frio. Será, entretanto, essa sensação, uma forma 

confiável de estimarmos temperaturas externas ao nosso corpo? 

Sendo assim nesta atividade experimental é verificar que a sensação de quente, frio e 

água da torneira. 
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Materiais: 

Três vasilhas ou balde e água.  

 

Sugestões para as famílias: 

• Organize um espaço para realização da atividade; 

• Para realização da atividade, iremos precisar de três vasilha com água; 

• Sendo uma com água quente, outra com água gelada e uma terceira com água da 

torneira; 

• Lembre-se -se de que a água não pode ser muito quente, ou seja, pode ser utilizada 

água do chuveiro; 

• Coloque a mão direita dentro da vasilha com água quente e a mão esquerda dentro 

da vasilha com a água gelada; 

• E em seguida colocar a mão da criança na água da torneira; 

• Perguntar para criança qual a sensação? 

 

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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