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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 29/10/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade: Se eu fosse um peixinho  

 

Objetivos específicos: 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponiveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

cançoes, musicas e melodias. (EI02TS03); 

• (Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar 

objetos tridimensionais) (EI02TS02); 

• Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04); 

• Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.) 

(EI02ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

Os peixes vivem em lagos, rios, mares e oceanos no mundo inteiro. Eles apreciam todo 

tipo de água, desde nascentes quentes até mares árticos gelados e lagos escuro em 

cavernas subterrâneas. Não conseguem, porém, viver em água extremamente salgada. 

Nesta atividade a criança juntamente com o adulto medidor irá confeccionar um 

peixinho com Cd, em seguida ouvir a música “Se eu fosse um peixinho” -Galinha 

Pintadinha. 

 

Materiais: 

Cd,  papeis variado, tinta guache, lantejoulas, colantes e música da Galinha pintadinha 

“ Se eu fosse um peixinho” que será disponibilizada no grupo do WhatsApp. 
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Sugestões para as famílias: 

• Organize os materiais para a confecção do peixinho;  

•  Deixe a criança usar imaginação na hora de decora-lo; 

• Coloque a música enviada pela educadora para a criança cantar e dançar; 

• Estimule a criança a imitar os gestos e sons dos animais cantado na música; 

• O adulto mediador deverá cortar as nadadeiras do peixe com o material escolhido.  

   

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do Whatsapp. Este material servirá como garantia do 

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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