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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

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

Data: Terça-feira, 23 de março de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Folhas de outono. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 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 (EO02EF01); 

 Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com 

diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de 

sala, cardápios, notícias etc.) (EI02 EF08); 

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

etc.) (EI02ET05).   

 

Proposta pedagógica: 

As mudanças no clima interferem diretamente na rotina das crianças em relação à 

alimentação, vestimentas e brincadeiras, são perceptíveis e podem ser utilizadas como 

ferramentas na construção de identidade e conhecimento de mundo, pois, as vivências 

por mais simples que pareçam têm impacto sobre as construções e percepções infantis. 

Propomos então, uma conversa breve e simples para que o adulto mediador possa contar 

à criança sobre algumas características da estação que mudou e em que estaremos nos 

próximos meses, o outono, com temperatura mais fresca, ventos mais frequentes e a 

caída das folhas. Em seguida, estimule a criança com a leitura de um trecho da poesia 

“Folhas” e convide-a a apanhar folhas secas no quintal ou na porta de casa para fazer 
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uma bonita pintura, colando-as em folha de papel e manuseando tinta para colorir e 

criar. 

 

Materiais: 

- Folhas de papel ou papelão; 

- Tinta (Que pode ser utilizada com as mãos ou com pincel)  

- Folhas secas; 

- Cola ou fita; 

- Última estrofe da poesia. 

 

 

Sugestões para as famílias: 

Permita que a criança faça a colagem das folhas e a pintura, explorando as texturas e as 

possibilidades de criação com autonomia, demonstre que confia na capacidade dela e 

reforce oralmente sua confiança elogiando e permitindo que ela realize escolhas. 

Sugere-se que ao terminar a confecção, ela seja exposta em algum lugar especial da 

casa, para valorizar as criações da criança em interação com a família. 

 

Registro da atividade: 
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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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