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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 20/09/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade:  Arte da árvore. 

 

Objetivos específicos: 

• 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); 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.).( EI02ET02); 

• Idenificar e selecionar fones de informações, para responder a questão sobre a natureza, 

seus fenômenos, sua conservação.(EI03ET03); 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

( EI02EO01). 

 

Proposta pedagógica: 

Dia da árvore é comemorado em todo o mundo, mas em datas diferentes. No Brasil, é 

comemorado no dia 21 de setembro, devido à véspera da chegada da primavera, estação 

responsável pelo grande aparecimento de flores e por simbolizar a continuação da vida. 

Esse dia está relacionado à cultura indígena, que cultua o respeito e a valorização da 

árvore que proporciona sombra para o descanso, frutos para nossa alimentação, mantém 

a umidade do ar, diminui a poluição, forma barreiras contra o vento, impede a erosão, 

etc. Além disso, as árvores fornecem várias matérias-primas. 

Nesta atividade inicialmente, leve a criança para observar as plantas e árvores que tenha 

na sua casa ou na rua. Em seguida numa folha sulfite desenhe o tronco da árvore com a 
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mão e antebraço da criança, para completar cole papeis picados verde para forma a 

árvore. 

 

Materiais: 

Folha de papel sulfite, tinta guache e lápis de cor, cola branca, papeis picados ou outro 

tipo de material disponível em casa.  

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável pela proposta pedagógica, deverá iniciar a atividade dialogando 

com a criança sobre a altura das árvores, os troncos, galhos e ramos e, também, sobre o 

cuidado que devemos ter com as plantas e árvores. 

Em seguida, numa folha sulfite desenhe o troco da árvore com a mão e antebraços da 

criança, para completar cole papeis picado verde para forma a árvore. No final, faça 

uma exposição das artes. 

 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

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. 
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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 

 


