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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Educadora: Ana Paula Menegolo Silva. 

Data: Segunda-feira, 28 de junho de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da Atividade: Coração amigo 

 

Objetivos específicos: 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar 

letras e outros sinais gráficos (EI02EF09). 

 

Proposta pedagógica: 

Amigos são parte fundamental das nossas vidas, e que boa notícia saber que essa parte 

pode e deve começar bem cedinho. A amizade na infância com outras crianças da 

mesma idade é muito importante para o bom desenvolvimento, essa troca faz com que a 

criança se identifique com o outro e se reconheça através da interação. Além disso, abre 

espaço para as habilidades interpessoais essenciais para a vida coletiva, como a 

construção de relacionamentos, a convivência, a lealdade, a confiança, a empatia, entre 

outras. Foi pensando nisso, que a atividade de hoje foi planejada.  

Sendo assim, para mostrar a criança o quão seu amiguinho é especial em sua vida, 

independente se morar perto ou longe, ou devido ao momento de distanciamento que 

estamos vivendo, a proposta é que o adulto mediador possa desenhar um coração bem 

grande em uma folha de papel, perguntando para a criança os nomes de seus 

amiguinhos, e permitir que ela realize um desenho deles, em seguida, o adulto deverá 
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escrever os nomes correspondentes em letras grandes, para finalizar, cole o cartaz feito 

pela criança em algum cantinho da casa.  

 

Materiais: 

- Materiais riscantes (lápis de cor, giz de cera ou canetinha); 

- Folha de papel em tamanho maior, para que a criança possa explorar com liberdade 

(folha sulfite, folha de caderno, cartolina, placa de papelão etc.). 

Obs.: Caso em sua residência haja apenas folhas sulfite, de caderno ou outra opção 

menor, indica-se que sejam coladas mais folhas nas bordas com intuito de aumentar o 

espaço para exploração. 

 

Sugestões para as famílias: 

Reforce com a criança sobre a importância de se ter um amigo, mas não se esqueça de 

explicar que por enquanto não será possível o contato físico e que será através do 

desenho que irá demonstrar o sentimento de amizade. Sugere-se que disponibilize o 

cartaz em um local da casa para valorizar a criação da criança. 

 

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. 

 

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

 
 


