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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Educadora: Ana Paula Menegolo Silva. 

Data: Quinta-feira, 15 de julho de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da Atividade: Meu mestre mandou! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades 

de diferentes naturezas (EI02CG02); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

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

(EI02ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

Toda brincadeira é uma boa oportunidade de ensinar coisas novas às crianças. É na hora 

da diversão que elas estreitam os laços com a família, desenvolvem a inteligência, 

aprimoram as habilidades emocionais. No dia de hoje, iremos brincar com as cores, o 

aprendizado das cores é uma construção diária, realizada em etapas e que ocorre por 

meio da interação da criança com o meio em que vive. É um longo e divertido processo, 

que começa com poucos meses de vida e se estende até a primeira infância. Vamos 

embarcar nesta descoberta? Através de uma brincadeira lúdica e divertida? 

A brincadeira começa pelo comando de voz, ou seja, o adulto mediador irá dizer para 

criança uma cor e apresentar a mesma utilizando algum material para facilitar na 
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identificação, em seguida, solicite a criança para procurar na casa algum objeto 

referente aquela cor. Como por exemplo, diga a criança: - Eu quero um objeto na cor 

azul e apresente a cor para criança, em seguida, permita que ela possa procurar algum 

objeto na cor azul. Caso a criança não consiga encontrar as cores ajude-a na 

identificação e incentive nomeá-las. Apresente várias cores no decorrer da brincadeira. 

 

Materiais: 

- Objetos de várias cores.  

 

Sugestões para as famílias: 

Inicie a brincadeira utilizando cores de fácil identificação como, por exemplo, amarelo, 

vermelho, azul, verde e caso for necessário dê dica para a criança encontrar as cores. 

 

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

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 

 
 


