
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Professora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quarta - feira, 20 de maio de 2020  

Título da atividade: Meu mestre mandou! 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Demostrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios. 

- Compartilhar os objetos e os espaços com criança da mesma faixa etária e adultos. 

- Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

- Desloca-se seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc. ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas. 

- Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.) 

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

 

Resumo:  

Hoje nossa brincadeira será de raciocínio lógico e lateralidade, que se chama meu mestre 

mandou! Onde você papai, mamãe ou responsável irá ser o mestre. E em seguida, permitir 

que a criança tenha a vez dela de comandar a brincadeira. 

Antes de iniciar mostre alguns brinquedos e peça para a criança dizer qual cor é aquela, 

e depois desenhe em formatos grandes 2 mãos e 2 pés no chão, cada um de uma cor. Após 

isso, disponibilize alguns brinquedos à vista da criança nas cores correspondentes dos 

desenhos e peça que ela coloque um brinquedo de cada vez dentro de cada cor. Exemplo: 

um brinquedo amarelo dentro do pé amarelo, um brinquedo azul dentro da mão azul etc. 

E após a vez dela, é a sua vez de colocar os brinquedos nas cores correspondentes. 

ATENÇÃO: Lembrando que estamos apenas estimulando as crianças a reconhecerem as 

cores,  nunca exigir que elas saibam todas ou talvez nenhuma. É muito comum elas ainda 

não saberem e se confundirem, por isso, não demostre frustação caso elas não acertem!  



 

 

Preparação 

 

Materiais: 

- Giz de lousa colorido 

- Brinquedos diversos e coloridos 

 

 



 

 

 

Obs.: Caso não tenha o giz de lousa para desenhar coloque um brinquedo para representar 

a cor que ela deverá colocar o restante dos brinquedos. 

 

Espaços:  

Recomendo que seja um local espaçoso como um quintal, varanda entre outros. Prepare 

o local com antecedência, desenhando no chão e separando os brinquedos nas cores 

correspondentes. 

 

Tempo sugerido: 20 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?  

Demonstrou autonomia em pegar o brinquedo e colocá-lo na cor indicada? 

Apresentou facilidade no reconhecimento das cores? 

A criança conseguiu ser o mestre da brincadeira? 

 

O que fazer durante? 



- Estimule a criança conversando sobre as cores e seus brinquedos; 

- Parabenize sempre que a criança acertar; 

- Brinquem juntos 

 

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/

