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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 03/03/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade 03: De pedacinho em pedacinho forma um 

corpinho. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05);  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

O corpo é explorado pelas crianças desde seus primeiros meses de vida. Elas descobrem 

o mundo e as pessoas por meio do contato físico e de suas ações, por isso, é muito 

importante encorajá-las a vivenciar, a sentir e a entender sua corporeidade em uma 

relação com o meio e com o mundo, bem como, promover a construção da sua própria 

identidade e autoimagem. 

O intuito desta atividade é proporcionar à criança momentos lúdicos e estimular a 

percepção visual por meio da montagem dos segmentos corporais, formando figuras 

diferentes. Portando, instigue a criança a procurar e a observar imagens de pessoas em 

revistas, jornais, livros, panfletos entre outros materiais impressos e assim, colar em 
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uma folha de papel formando um corpo humano com a ajuda do adulto responsável que 

deverá recortar diferentes partes de diferentes corpos escolhidas pela criança.  

 

Materiais: 

- Revistas, jornais, livros ou qualquer outro material impresso que a família tenha 

disponível em casa; 

- Cola; 

- Tesoura (Uso exclusivo do adulto); 

- Folha de papel em tamanho maior, para que a criança possa explorar com liberdade 

(folha sulfite, folha de caderno, cartolina, placa de papelão etc.). 

Obs.: Caso em sua residência haja apenas folhas sulfite, de caderno ou outra opção 

menor, indica-se que sejam coladas mais folhas nas bordas com intuito de aumentar o 

espaço para exploração. 

 

Sugestões para as famílias: 

Questione e dialogue com a criança sobre os segmentos corporais que fazem parte do 

corpo humano, incentivando a nomear, conhecer e identificar os mesmos. Permita que a 

criança utilize a criatividade, a observação e a linguagem oral para se expressar. 

 Caso a criança ainda não demonstre habilidade manual para folhear os materiais 

impressos e realizar a montagem do corpo, ajude-a neste momento. 

 

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. 

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

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 

 
 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

