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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

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

Data: Quarta-feira, 29 de setembro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Criatividade e cuidado, uma dupla bem legal. 

 

Objetivos específicos: 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 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); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Proposta pedagógica: 

Para propiciar momentos que possibilitam a construção de novas aprendizagens para 

crianças pequenas é preciso partir da exploração, transformando as ideias em objetos 

concretos. Nesta proposta de atividade, busca-se propiciar um momento de confecção 

no qual, a criança poderá explorar e desenvolver a confiança em suas habilidades com o 

manuseio de materiais com diferentes texturas. 

Inicie a atividade questionando a criança se conhece a importância da água para as 

plantas e permitindo que ela utilize a linguagem oral para se expressar, depois proponha 

a confecção do regador com a finalidade de posteriormente, realizar este cuidado com as 

plantinhas. Para isso, serão utilizados materiais diversos de criação (tinta, riscantes, 

cola, fita etc.) e reciclados na confecção e decoração de um regador.  
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Materiais: 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Fitas coloridas, Eva ou papéis; 

- Tesoura (uso exclusivo do adulto); 

- Garrafa de plástico (tipo pet ou outro tamanho como de amaciante, detergente etc.). 

 

Sugestões para as famílias:  

Auxilie a criança durante a confecção, mas não realize por ela, afirme que confia na sua 

capacidade para que ela possa explorar os materiais com liberdade e autonomia. 

Serão encaminhados virtualmente alguns modelinhos de regador com materiais 

reciclados para que as famílias possam escolher o que melhor se encaixar à sua 

disponibilidade de confecção. 

 

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 

 
 


