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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: 22/03/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Gelo divertido e colorido.  

 

Objetivos específicos:  

• 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);  

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

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

naturezas. (EI02CG02); 

• Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas. (EI03CG05).  

 

Proposta pedagógica: 

Durante essa semana iremos trabalhar algumas datas comemorativas e dia mundial da 

água é uma delas. 

O dia mundial da água é comemorado anualmente em 22 de março. Esta data foi criada 

com o objetivo de alertar a população sobre a importância da preservação da água para 

a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. Portanto nesta atividade a criança 

junto com um adulto mediador irá fazer gelo divertido e colorido que será uma 

experiência de evaporação do gelo na brincadeira. 
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Materiais: 

Água, brinquedos pequenos como: carrinhos, bonecas, etc, potes, tinta guache ou outro 

material que família tenha em casa. 

 

Sugestões para as famílias:  

• Garanta que o espaço escolhido esteja previamente preparado para a presença da 

criança, ele deve ser seguro pois, assim, é permitido que ela explore por conta própria.  

• Deixe a criança escolher uns brinquedos para fazer o gelo. 

• Em seguida coloque o brinquedo na água numa vasilha pequena ou forminha de gelo se 

tiver tinta guache ou corante também pode deixar a criança escolher a cor que deseja 

fazer o gelo. 

•  Em seguida colocar no congelador e observar com a criança periodicamente como ela 

se transforma em gelo. 

• Depois ver a experiência de evaporação do gelo na brincadeira. 

 

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. 

 

 

 

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 
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