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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Educadora: Ana Paula Menegolo Silva. 

Data: Quarta-feira, 28 de julho de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da Atividade: Quem mora comigo 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01);  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 

Proposta pedagógica: 

A família é o primeiro ponto de referência para a criança, assim como também a sua 

casa. Por isso, para darmos sequência ao tema gerador, hoje nossa proposta consistirá 

em realizar um desenho das pessoas da família que moram juntos, através de uma 

casinha de dobradura. 

Primeiramente, o adulto mediador deverá elaborar uma casinha de dobradura com uma 

folha de papel, seguindo o passo a passo do vídeo enviado no WhatsApp, em seguida, 

inicie uma conversa com a criança sobre a sua moradia, destacando as pessoas que 

vivem nela. Dessa forma, para concluir a proposta sugerida, disponibilize materiais 

riscantes como giz de cera, canetinha ou lápis de cor e convide o pequeno para desenhar 

essas pessoas dentro da dobradura. 

 

Materiais: 

- Vídeo da educadora explicando o passo a passo da dobradura (estarei disponibilizando 

o vídeo no Whatsapp);  
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- Folha A4 ou qualquer outra que a família tenha em casa; 

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

 

Sugestões para as famílias: 

É importante que a criança faça o desenho livremente para desenvolver a criatividade, a 

imaginação e a coordenação motora fina. 

 

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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