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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

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

Data: Sexta-feira, 26 de março de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: A magia da imaginação. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

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

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

objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04). 

 

Proposta pedagógica: 

O encanto das crianças é poderem como num passe de mágica, transformar-se em um 

divertido personagem. Portanto, o objetivo da pintura facial é proporcionar exatamente 

isso, que a criança assuma papéis, desenvolva a imaginação de uma forma lúdica, seja 

criativa e divirta-se com a nova pintura, sendo assim, essa atividade foi planejada. 

Para finalizarmos a comemoração do dia do Circo, iremos nos transformar em artistas 

circenses, embasados na atividade anterior da qual conhecemos e brincamos com itens 

dos artistas, hoje, nós seremos eles através de uma animada e divertida pintura facial 

com as crianças e o mediador da atividade. 
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Inicialmente reforce com a criança sobre os artistas do circo, suas características e 

funções depois, o responsável em conduzir a atividade poderá pintar de maneira simples 

algo que remeta a esse artista, como por exemplo, o malabarista poderão pintar bolinhas 

coloridas no rosto, o palhaço tem sua pintura marcada, para o mágico o coelho ou a 

cartola, entre outros. Basta usarem a imaginação e curtirem esse momento de grande 

aprendizado e diversão. 

 

Materiais:  

- Tinta guache; 

- Lápis aquarelado; 

- Batom; 

- Sombra de olho (maquiagem); 

- Etc. 

 

Sugestões para as famílias: 

Reforce com a criança sobre os artistas do circo, funções e características, em seguida 

permita que a criança tenha a autonomia em escolher quais deles ela gostaria de 

reproduzir através da pintura. Caso a criança se recuse a realizar a pintura no rosto, 

sugere-se que faça em outra parte do corpo como: pernas ou braços. 

Tenha uma postura participativa e incentivadora com a criança, realizando a pintura em 

algum familiar também. 

 

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: 
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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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