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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: 13/10/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: Descobrindo as cores das frutas em um passe de 

mágica. 

 

Objetivos específicos: 

• Respeitar regras básicas de convívio social nas interacões e brincadeiras (EI02EO06); 

•  Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

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

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

objetos tridimensionais) (EI02TS02); 

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

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

• Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.) 

(EI02ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

Frutas são alimentos saudáveis, ricas em vitaminas, minerais, água, fibra e com sabor 

geralmente adocicado, as frutas trazem saúde, protegem contra as doenças, previnem a 

obesidade infantil e garantem o desenvolvimento saudável, tanto dos pequenos, quanto 

dos adultos. 

Esta atividade permite que as crianças aprendam a identificar diferentes tipos de frutas 

através das cores e aprender sobre a sua importância na nossa alimentação. Vamos 

embarcar nesta descoberta? 
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Materiais: 

- Água; 

- Garrafinhas pets pequenas; 

- Algodão; 

- Tinta guache das cores da fruta; 

- Garrafas pets. 

 

Sugestões para as famílias: 

1. Inicialmente apresente as imagens das frutas e questione a criança se ela conhece as 

imagens incentivando a dizer o nome e a cor.  

2. Após, convide o pequeno para realizar a proposta pedagógica; 

3. Por exemplo: a garrafa com o desenho da banana terá a tinta com a cor amarela. 

Coloque as garrafas uma do lado da outra e peça para a criança escolher uma 

garrafa e sacudir para ver a mágica acontecer. Ao aparecer a cor da fruta, peça 

que a criança nomeie a cor e a fruta. Será uma brincadeira muito divertida! 

  

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 

 


