
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Professora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data:  Sexta - feira, 22 de maio de 2020  

Título da atividade: Um memorial neste tempo em casa! 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

- Utilizar materiais variados com possibilidade 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. 

- Identificar relações espaciais (dentro, fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do 

lado) e temporais (antes, durante e depois). 

 

Resumo:  

Tudo tem o seu valor e quando falamos da construção de cada atividade com as crianças 

não é diferente,  jamais deixando essa importância se perder. E para isso construiremos 

um livro de memórias desse tempo que estamos em casa com os pequenos, para que tudo 

o que for realizado seja arquivado neste livro e apresentado a todos os amigos na volta 

para a creche, demonstrando o que fizeram em casa com os familiares, nas atividades 

livres ou direcionadas pela creche. 

Hoje nossa atividade será a confecção da capa desse livro, cujo o nome será: FAMÍLIA 

É AMOR, permitindo que a criança possam decorar e explorar da forma que acharem 

melhor! 

 

Preparação 

 

Materiais: 



• Folha sulfite 

• Tinta guache 

•  Pincel 

• Canetinha 

• Cola branca 

• Revistas 

• Tesoura 

 

 

Espaços:  

Recomendo que se direcionem a um lugar espaçoso e com superfície firme, como chão 

ou alguma mesa, para que a criança tenha liberdade para criar e desenhar livremente.  

 

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?  

Segura com firmeza os materiais como: giz, pincel? 

Demostrou autonomia em criar? 

Demonstra preferências pelas atividades manuais ou de movimento? 

 

O que fazer durante? 

• Antes de iniciar a confecção, converse com a criança sobre esse tempo que 

estão em casa, e o que iremos guardar nesse livro e o nome dele; 

•  Em seguida disponibilize todos os materiais que irão utilizar para que a 

criança tenha acesso fácil sobre eles e autonomia em escolher e explorar cada 

um; 

• Faça parte dessa construção com a criança, deixe sempre sua marquinha 

registrada em cada atividade, assim sempre que a criança olhar lembrará que 

a família participou com ele. 



 

 

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/

