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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

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

Data: Quinta-feira, 11 de março de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B  

  

Título da atividade: Descobrindo diferentes sensações de temperatura. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01); 

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

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

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Proposta pedagógica: 

O conhecimento de mundo é adquirido através das experiências que as crianças vivem 

na infância e é por meio delas que a aquisição de novas aprendizagens se torna possível. 

Portanto, a atividade de hoje é descobrir diferentes sensações de temperaturas, 

estimulando a percepção tátil através de uma brincadeira utilizando a água morna e o 

gelo. 

Inicialmente escolha um espaço que possa ser molhado e que a criança se sinta a 

vontade para brincar, caso preferir forre o chão com uma toalha para evitar que a 
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superfície fique molhada e escorregadia. Em seguida, coloque um pouco de água morna 

em uma bacia e convide a criança para tocar na água e sentir a temperatura, permita que 

ela explore e depois deposite alguns cubinhos de gelo para que perceba a transformação 

da água morna em fria.  

No decorrer do desenvolvimento da atividade questione a criança sobre suas percepções 

das mudanças na temperatura da água antes e depois de introduzir os cubos de gelo, 

estimulando que utilize a linguagem oral para interagir. 

 

Materiais: 

- Água (morna e gelo); 

- Toalha; 

- Bacia ou potes; 

- Forminhas ou qualquer outro recipiente substituível. 

 

Sugestões para as famílias: 

Durante a atividade sugere-se que utilize a água do chuveiro que é mais morninha e 

nunca deixe a criança brincando sem supervisão, é muito importante que um adulto 

sempre esteja acompanhando. 

 

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 

 
 


