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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

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

Data: Terça-feira, 16 de março de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Brincando e explorando texturas em casa. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01). 

 

Proposta pedagógica: 

Explorar texturas é uma atividade bastante estimulada nos primeiros anos da Educação 

Infantil, pois é através do tato, da exploração de diferentes materiais e do movimento 

que a criança começa a descobrir o mundo, identificar espaços e ampliar a capacidade 

de expressão. Pensando nisso, que tal brincar de explorar diferentes texturas com o 

manuseio de tecidos e outros objetos? 

Ofereça diferentes materiais como roupas, toalhas, lençóis e calçados, entre outras 

opções que a família tiver disponíveis em casa. Estimule o manuseio dos objetos para 

que a criança sinta as diferentes texturas (macio, aveludado, áspero, liso e felpudo) e 

assim, possa opinar e questionar sobre as sensações sentidas. 

 

Materiais: 

- Roupas (calças jeans, camisetas, meias etc.); 
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- Calçados (chinelos, tênis, botas etc.); 

- Demais tecidos (lençóis, toalhas, cobertores etc.).  

  

Sugestões para as famílias: 

Pensando na saúde e bem estar das crianças, sugere-se que, os objetos disponibilizados 

para o manuseio no decorrer da atividade, estejam devidamente higienizados. 

Caso a criança não consiga se expressar durante o manuseio dos materiais ajude-a 

instigando-a a utilização da linguagem oral. 

 

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. 

  

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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