
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Professora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Terça - feira, 19 de maio de 2020  

Título da atividade: Porta-retrato da família 

                                     

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças.  

- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

- Utilizar materiais variados com possiblidades de manipulação (argila, massa de 

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

objetos tridimensionais. 

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

opiniões. 

- Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc. em contextos diversos. 

Resumo:  

No primeiro momento iremos confeccionar um porta-retrato com caixa de sapato, não 

importa o tamanho. Em seguida, colaremos uma linda foto da nossa família, que não 

precisa ser recente, você poderá espalhar algumas fotos no chão e permitir que escolham 

juntos com a criança uma foto que todos gostem! 

Em um segundo momento, reúna-se com a criança apresente sua família para nós. 

Após a apresentação coloque o porta-retrato em um local da casa. 

 

 

Preparação 

 

Materiais: 

• Caixa de sapato 

• Tinta guache 



• Pincel 

• Papel cartão 

• Fita crepe ou durex 

• Foto da família 

• Itens para decorar (glitter, lantejoula, cola colorida, colante etc.) 

 

 

Espaços:  

Sugiro que seja um local com superfície firme como mesa ou chão para que a criança 

tenha liberdade para realizar a confecção do porta-retrato. Após isso, sente-se com a 

criança em um local aconchegante para a apresentação da família através do vídeo. 

 

Tempo sugerido: 30 minutos 

 

Registro da atividade: Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie 

para a Tia Paula no nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do 

acompanhamento pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

Apresentou autonomia para escolher alguma foto? 

Demonstrou reconhecer os membros da família? 

Participou ativamente de toda atividade?  

 

O que fazer durante? 

• Diga como é bom passar esse tempo juntos; 

•  O quanto você ama sua família e como ela é essencial em sua vida; 

•  Demostre entusiasmo ao procurar a foto e nomeie a criança sempre que a 

encontrar na foto; 

• Participe ativamente de cada atividade, seu filho(a) se sentirá muito especial 

sabendo que você está cumprindo as tarefas propostas pela creche. 

 

 

 

Links importantes: 

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



http://www.crechemeninojesus.com.br 

 

 

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/

