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             Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 29/07/2020  

Título da Atividade: Primeiros rabiscos.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02);   

*Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita (EI01EF09); 

*Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01). 

. 

Resumo 

Hoje nós iremos estimular a coordenação motora fina, oferecendo para as crianças 

instrumentos que utilizamos para escrever, podendo ser lápis, canetinha de ponta grossa, 

giz de cera, tinta, entre outros.  

Estes rabiscos irão acontecer com a criança dentro de uma caixa de papelão, onde ela irá 

colorir o interior da caixa.   

 

Materiais: 
● Materiais riscantes, como: tinta, lápis de cor, giz de cera, canetinha, entre outros; 

● Caixa de papelão que caiba o bebê no interior dela.   

 

Espaço:  
O ambiente não precisa ser muito grande pois a atividade irá acontecer no interior da 

caixa.       

  

Tempo sugerido:   

30 minutos.  

 

Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico.  
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Observe atentamente:  

Nesta atividade é necessário que se tenha muita atenção, pois as crianças estarão com 

matérias diferente dos eles estão acostumados a utilizar no seu dia-a-dia, e pode ser que 

em eles levem-nos até a boca.   

 

O que fazer durante:  

Primeiramente coloque a criança dentro da caixa, permita que ela explore e manuseie este 

novo local de atividade. Logo após esta primeira interação, entregue o material riscante, 

incentivando que ela rabisque o interior da caixa.  

Pode ser que a criança demonstre receio ao entrar na caixa o que é absolutamente normal, 

neste caso espere, deixe-a observar, mostre que não existe nenhum risco e que é muito 

divertido esta brincadeira.   

 

 

 

  

 

 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  
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