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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

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

Data: Quarta-feira, 20 de dezembro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Um carinho em formato de presente. 

 

Objetivos específicos: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, 

etc.) (EI02ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

Praticar atitudes de cuidado, carinho e partilha com o outro, que pode ser um familiar, 

um amigo ou até um desconhecido, aquece o coração e nos coloca em clima natalino. 

Nesta atividade, expressões artísticas poderão dar forma aos pensamentos positivos para 

que possam ser ferramentas para desejar o bem, com um gesto simbólico de construir 

um cartão de Natal, busca-se esquentar alguns corações por ai.  

Inicie um diálogo para explicar de maneira breve à criança, que no Natal além dos 

presentes que podemos ganhar e dar as pessoas, também devemos desejar o bem para o 

próximo. Assim, proponha escolher alguém para presentear com um cartão natalino 

confeccionado pela família, com desenhos do bem que desejam a esta pessoa e palavras 

positivas para que o Natal dela seja especial. 

No decorrer da atividade, é importante que a família participe sem realizar pela criança, 
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auxiliando no desenvolvimento com intuito de demonstrar interesse em interagir, para 

que não limite as capacidades da criança. 

 

Materiais: 

- Objetos riscantes (giz, lápis de cor, canetinhas); 

- Tinta; 

- Papéis, tecido e  Eva; 

- Cola e o que mais a imaginação permitir para criar. 

 

Sugestões para as famílias:  

Faça de cada proposta pedagógica um momento de qualidade com a criança, 

oportunizando o momento de aprendizagem e família juntos. 

Valorize as confecções, elogiando, guardando e expondo em algum cantinho da casa. 

 

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. 

 

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

 
 


