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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: 25/10/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Animais domésticos “Cachorro” 

 

Objetivos específicos: 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05); 

• Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as 

em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. (EI03TS03); 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar 

objetos tridimensionais) (EI02TS02); 

• Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questão sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua conversação. (EI03ET03); 

• Dialogar com as crianças e adulto, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Iniciaremos a semana falando sobre animais domésticos, que são os animais que vivem 

ou são criados dentro de casa ou em dependências desta. 

Para isso, o adulto mediador deverá dialogar com a criança sobre esses animais, dizendo quais 

são e porque eles são domesticados. 

Nesta atividade a criança junto o um adulto irá confeccionar um cachorro com rolo de papel 

higiênico.   

Materiais: 

- Rolo de papel higiênico; 

- Tinta guache da cor que a criança escolher; 
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- Canetinha. 

Sugestões para as famílias 

- Converse com a criança sobre animais de estimação. Pergunte se ela tem animal como 

é rotina desse animal. Pergunte o tipo de animal e seus nomes! Mesmo que não tem 

animal em casa pode ter contato com animais nas casas de seus avós, tios, vizinhos e 

outros. Explique que para ter um animal de estimação como cães, gato em casa deve 

adotar alguns cuidados essenciais que são: higiene, alimentação (ração), vacinas e 

passeios.  

- Em seguida pintar o rolinho de papel higiênico na cor que criança desejar, e com 

canetinha ou outro material desenhar olhos, boca e focinho. 

 

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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