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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 17/12/2020  

Título da Atividade: Uma cartinha especial! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• 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) 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

• Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras 

e outros sinais gráficos. (EI02EF09) 

 

Resumo 

Estamos encerrando nosso ano letivo de 2020, de forma inédita, colaborando para uma 

experiência nunca vivida antes pelas crianças. 

Foi um ano difícil para todos nós, no entanto, com todo o esforço e dedicação, superamos 

os desafios não esperados.  

Sendo assim, este é o momento de agradecermos por todas as descobertas e conquistas de 

nossas crianças, ainda que em meio à pandemia! 
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“Nunca estivemos tão próximos das famílias dos nossos alunos. Parceria é a palavra que 

definiu essa relação! Aprendemos novas formas de comunicação para interação com os 

pais e responsáveis dos alunos. Descobri que não basta encontrar somente o meio para 

essa comunicação, mas temos de levar em conta fatores importantes para que ela 

realmente aconteça como empatia, linguagem objetiva e de fácil entendimento, paciência, 

respeito e ética. Coisas que muitas vezes não aprendemos na universidade e em formações 

de maneira geral.” 

Gratidão é a palavra mais adequada para o momento! 

 

Preparação 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Tinta guache ou giz de cera. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

A criança comunica-se com o adulto responsável por acompanhar e realizar a atividade 

proposta, procurando compreendê-lo e fazendo-se compreender? Dialoga expressando 

seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Desenvolve progressivamente as suas 

habilidades manuais? Qual a sua sensação e atitude, ao utilizar os materiais propostos 

para a atividade, com a possibilidade de manipulação? Os seus traços e manuseios com 

os instrumentos de escritas, são firmes e precisos? 
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O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto responsável por acompanhar a proposta de atividade, iniciará uma 

conversa com a criança sobre como se deu o ano letivo, os seus diferenciais e suas 

conquistas; 

2. Feito isso, o adulto deverá separar uma folha de sulfite para que a criança elabore 

uma cartinha com muito carinho para mim, a Tia Larissa; 

3. Permitindo que a criança se expresse através da criação de um desenho, traços, ou 

até uma pintura a dedo;  

*Fiquem à vontade para colaborar e auxiliar à criança durante a execução da 

atividade, escrevendo uma frase, ou palavra(s) para que, em seguida, a criança 

venha a colorir e decorar. 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf

