
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 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 15/09/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade: A joaninha do jardim  

 

Objetivos específicos: 

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

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

objetos tridimensionais. (EI02TS02); 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.). (EI02ET02);  

• Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas. (EI03CG05). 

 

Proposta pedagógica: 

Os jardins despertam a atenção das crianças por ser um espaço que, além de bonito, e 

vivo, cheio de plantas é povoado de formigas, minhocas, borboletas e outros bichos que 

despertam um real fascínio e curiosidade nas crianças. 

Um dos bichinhos que chamam muito atenção e a joaninha por suas cores fortes e 

delicada. Por isso nesta atividade a criança junto o adulto mediador irá confeccionar 

uma joaninha de garrafa pet e ouvir uma musiquinha sobre o tema, que será 

disponibilizada no grupo. 

 

Materiais: 

-Tinta guache preta e vermelha; 

- Garrafa pet; 

- Tesoura (para o uso exclusivo do adulto); 
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Sugestões para as famílias: 

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

com a criança sobre os animais que existem no jardim, destacando suas principais 

características. Em seguida, convide-a para confeccionar a joaninha com garrafa pet. 

Para atividade ficar mais divertida, coloque a musica enviada pela educadora no 

momento da realização.  

Primeiro corte o fundo das garrafinhas PET, depois de recortar o fundo da garrafa para 

servir de base para a sua joaninha, pinte com a tintas de sua escolha, pinte sua joaninha 

pela parte de dentro da garrafa PET e não por fora. Em seguida, pinte com tinta preta as 

bolinhas da joaninha.  

 

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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