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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data: 28/09/2020 

Título da Atividade: Meu nome? 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais.( EI02TS02); 

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escria para desenhar, traçar letras e outros 

sinais gráficos.(EI02EF09); 

 

Resumo: 

Desde o dia em que nasce, toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade, ou seja, 

ser cidadão de um país. O direito de conhecer a si e o mundo refere-se diretamente ao 

processo identitário da criança, pois a partir desse conhecimento desenvolve-se a construção 

de sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus 

grupos de pertencimento. O processo de construção da identidade pelas crianças deve ser 

garantido como um direito, vivenciado de maneiras diferentes, incluindo o trabalho com o 

nome próprio. 

Nesta atividade com a ajuda do membro da família a criança irá colorir seu próprio nome 

reconhecendo assim cada letra. 

Preparação: 

Materiais: 

Folha sulfite, tinta guache ou qualquer material substituível que a família tenha em casa. 
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Espaços: 

Qualquer lugar que tenha uma mesa para desenhar. Esse espaço deverá acolher a criança com 

aconchego e segurança, proporcionando possibilidades de movimentos amplos e expressivos.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra 

dificuldade em colorir as letras de seu nome? Demonstra entusiasmo em participar da 

atividade? Consegue traçar as letras com o dedinho?  

 

O que fazer durante? 

1. Organize o espaço para ser realizada a atividade e dialogue com a criança sobre as letras e 

a quantidade de seu nome. 

2. Em uma folha sulfite escreva o nome da criança com letra bastão bem grande e em seguida 

a criança irá passar o dedo com tinta guache contornando o nome. 

3. Estimule a criança a passar o dedinho traçando cada letra. 

4. Elogie o pequeno a cada ação realizada por ele, pois nesta faixa etária não tem certo e nem 

errado. 

5. Observação: Dialogue com a criança o tempo todo durante a realização da atividade, ajude 

a contar as letras. 
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Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em:  

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

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

 


