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               Atividades Pedagógicas em Casa  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 15/06/2020 

Título da Atividade: Decorando nossa festa.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01);   

*Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) 

na interação com o mundo físico (EI01ET02);  

*Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03).  

 

Resumo 

Inicialmente as crianças irão manusear livremente cola colorida em uma cartolina, para 

que posteriormente os pais possam recortar em formato de bandeirinha, com a intenção 

de deixar um espaço da casa decorado em ritmo de festa junina.   

 

Materiais: 

● Cola colorida; 

● Cartolina; 

● Tesoura sem ponta (que será utilizada pelo adulto) 

 

Espaço:  

A família poderá escolher o lugar de sua preferência, lembrando que eles irão mexer com 

tinta por isso pensar em um ambiente que seja lavado com facilidade.   

 

Tempo sugerido:   

30 minutos. 

 

Registro de atividades:  

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico. 
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Observe atentamente:  
É e extrema importância que o adulto mediador, esteja atento durante todo o tempo em 

que a atividade estiver sendo realizada, pois se trata de materiais de risco, caso a criança 

o coloque na boca.   

 

O que fazer durante: 

Com a criança sentada de frente para a cartolina, a pessoa que estiver acompanhando a 

atividade, irá colocar a tinta, incentivando o manuseio. O bebê irá misturar as cores de 

modo que a folha fique colorida por inteiro.   

Depois que a pintura estiver concluída, colocar o trabalho para secar, e assim ser recortado 

pelo adulto mediador. Por fim a família escolherá qual o melhor lugar na casa para 

decorar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 
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