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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

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

Data: Segunda-feira, 22 de novembro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Criando e aprendendo. 

 

Objetivos específicos: 

  Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 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); 

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

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógicas 

As aprendizagens sociais devem ser apresentadas às crianças e exercitadas 

cotidianamente para que se tornem hábitos. A conscientização com o lixo deve ser 

estimulada nas crianças como incentivo à utilização da autonomia e reforço positivo de 

que a criança é capaz de jogar o próprio lixo no lixo. 

Na atividade de hoje teremos enfoque na conscientiação com o lixo, assim, o momento 

irá proporcionar a oportunidade de a criança desenvolver habilidades ao passo que 

conversa sobre a importância de cuidar do ambiente e ao criar um lixo com potes ou 

caixinhas com intuito de utilizá-lo cotidianamente. 

 

Materiais: 
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- Pote ou caixa de sapato; 

- Tinta e/ou objetos riscantes (lápis, giz, canetinhas etc.); 

- Papéis diversos; 

- Cola ou fita. 

 

Sugestões para as famílias:  

Ao conversar com a criança dê liberdade para que ela se expresse, interaja de maneira 

positiva utilizando linguagem simples e objetiva. E no momento da confecção auxilie 

sem realizar por ela, lembre-se da importância de a criança confiar em suas capacidades 

e que sua postura influencia diretamente. 

 

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. 

  

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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