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0ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 22/10/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade: Animais da Fazenda “Galinha”.  

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). 

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e    

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02). 

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

solar, vento, chuva etc.). (EI02ET02).  

 

 

Proposta pedagógica: 

As crianças demostram grande interesse em conhecer, brincar e tocar nos animais da 

fazenda. Portanto na proposta pedagógica de hoje a criança irá conhecer um pouco mais 

sobre um animal muito conhecido por botar ovos “A galinha”. 

A criança com ajuda do adulto mediador irá fazer uma galinha com a impressão das 

mãozinhas ou com lápis de cor na folha de sulfite.  

   

Materiais: 

Tinta guache;  

Folha de sulfite; 

Lápis de cor  

Outros materiais disponíveis em casa;  
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Sugestões para as famílias: 

Com tinta guache pinte a mão da criança, em seguida pressione na folha, acrescente o 

biquinho, os olhinhos as patinhas com caneta ou canetinha. A galinha também pode ser 

feita com lápis de cor, ou o material disponível em casa.  

 

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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

