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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 15/04/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 21: Explorando as cores.  

 

Objetivos específicos: 

• Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e 

tintas (EI01TS02); 

• Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita (EI01EF09); 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

O uso de cores na educação infantil, principalmente as mais vibrantes, como vermelho, 

amarelo e laranja, contribuem para o desenvolvimento da capacidade motora e 

cognitiva, do raciocínio, da fala, do tato, da audição, do paladar, dentre várias outras 

habilidades. 

Por isso, na proposta de hoje os pequenos terão a oportunidade de experimentar diversas 

formas de realizar um desenho, utilizando diferentes cores. 

 

Materiais: 

- Folhas de papéis; 

- Instrumentos riscantes (giz de cera, canetinha, tinta guache, etc.). 

 

Sugestões para as famílias: 

Em um ambiente tranquilo, disponibilize os materiais ricantes juntamente com folhas de 

papeis. A seguir, convide a criança para realizar um desenho. Para que ela se sinta ainda 

mais entusiasmada a desenhar, faça uma produção junto com ela, indicando o que é 

possível desenhar e criar na folha com os materiais riscantes. 
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Ao final da atividade, converse com a criança sobre o momento que passaram juntos. 

 

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/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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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