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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Educadoras: Ana Paula Menegolo Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Quarta-feira, 15 de setembro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da Atividade: Criando o meu bichinho do jardim 

 

Objetivos específicos: 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

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

objetos tridimensionais (EI02TS02). 

 

Proposta pedagógica: 

Para darmos continuidade ao tema bichinhos do jardim, hoje iremos desenvolver a 

criatividade, memorização e habilidades manuais, através da construção de um bichinho 

da qual a criança terá a liberdade de escolher. 

Sendo assim, relembre rapidamente a história contada na segunda-feira que falava de 

alguns bichinhos, como borboletas, passarinhos, caracol, formiga etc. e permita que ela 

escolha qual gostaria de confeccionar, após isso, disponibilize os materiais necessários e 

dê autonomia para a construção acontecer. 

 

Materiais: 

- Tinta guache; 

- Reciclados; 
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- Pincel; 

- Canetinha; 

- Tesoura; 

- Cola; 

- Etc. 

 

Sugestões para as famílias:  

Participe ativamente de todo o processo da atividade, fale sobre os animais do jardim e 

suas características para facilitar a compreensão e confecção da criança. Deixe que ela 

crie da maneira que desejar, elogie o seu esforço e o resultado final. 

Guarde a confecção de hoje, pois, iremos utilizá-la na sexta-feira.  

 

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
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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 

 
 


