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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 08/03/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Um dia para oferecer carinho. 

 

Objetivos específicos: 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

 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). 

 

Proposta pedagógica: 

O respeito e o afeto devem ser treinados e demonstrados às crianças todos os dias com 

intuito de estimular atitudes positivas e o desenvolvimento emocional de maneira 

saudável para as relações interpessoais através do exemplo. Considerando a data que 

comemoramos hoje, estes aspectos serão pauta para a atividade a ser desenvolvida, 

utilizar a arte de criação para demonstrar afeição e carinho a uma mulher escolhida pela 

criança.  

Para que esta demonstração seja possível, o responsável por mediar o desenvolvimento 

da atividade deverá iniciar uma conversa simples com a criança para explicar que em 

nossa sociedade a data de hoje é destinada a comemorar o dia das mulheres, lembrando 

que elas devem ser respeitadas todos os dias assim como, as demais pessoas. Após este 

primeiro momento, proponha confeccionar uma flor para alegrar o dia da mulher 

escolhida para ser presenteada, carimbando a mão da criança com tinta em uma folha de 

papel e posteriormente recortando e colando em um palito de sorvete ou churrasco.  

Sugere-se que a criança confeccione e entregue o presente à mulher escolhida caso ela 

seja moradora da mesma residência. Se a pessoa a ser presenteada morar em outro local, 
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leve a criança para colocar o presente na caixinha do correio tomando os devidos 

cuidados em relação à prevenção do COVID-19. 

 

Materiais: 

- Tinta guache (na cor escolhida pela criança); 

- Palito de sorvete ou churrasco (que pode ser substituído por um lápis); 

- Tesoura (Uso exclusivo do adulto); 

- Cola ou fita para colagem. 

 

Sugestões para as famílias: 

Participe da atividade auxiliando e estimulando a criança de maneira positiva, sem 

realizar por ela, esta atitude é limitante e pode desencorajá-la de suas capacidades. 

 

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. 

 
 

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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