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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: 13/09/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: As borboletas do jardim  

 

Objetivos específicos: 

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

compreender. (EI02EO04); 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

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

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

objetos tridimensionais. (EI02TS02);  

• Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela (EI02ET03);  

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto- -

leitor. (EI02EF03) 

 

Proposta pedagógica: 

Os Bichinhos de Jardim proporcionam às crianças, a ímpar possibilidade de vivenciar a 

natureza. Vão dar asas à sua curiosidade e explorar a natureza e suas infinitas 

possibilidades, também desenvolve atitudes de respeito e preservação com o meio 

ambiente e com os animais.  

Nesta atividade o adulto mediador irá ler o poema disponibilizado no grupo “As 

borboletas” -Vinício de Morais para a criança em voz alta, em seguida, com ajuda do 

adulto decorar uma linda borboleta.  
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Materiais: 

Poema disponibilizada no grupo, folha de papel, tinta guache e lápis de cor, ou outro 

tipo de material disponível em casa.  

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável pela proposta pedagógica, deverá iniciar a atividade dialogando 

com a criança sobre o tema JARDIM, destacando suas principais características. Em 

seguida, ler o poema para a criança, falando em voz alta as cores de cada borboleta, e 

enfatizando que elas vivem no jardim junto com os outros bichinhos (Ex: borboleta, 

joaninha, centopeia, etc.)  

Para finalizar o adulto irá desenhar uma borboleta em uma folha de papel para a criança 

decora-la com tinta guache ou lápis de cor.  

 

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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