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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 08/09/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: Colar e criar. 

 

Objetivos específicos:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

compreender (EI02EO04); 

 Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais 

(EI02EF07). 

 

Proposta pedagógica: 

O jardim nos traz ricas oportunidades de observação e exploração em relação às 

texturas, cores e cheiros. Com intuito de instigar novas aprendizagens referentes ao 

tema, a atividade planejada propõe a introdução da observação através de imagens de 

elementos da natureza como árvores, plantas, flores, cascalhos etc. e posteriormente 

rasgadura e colagem dessas imagens, criando assim, um lindo trabalho sobre a natureza 

em família. 

 

Materiais:  

- Jornais, revistas e panfletos; 

- Cola ou fita; 

- Folha de sulfite, cartolina ou alguma superfície em casa.  
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Sugestões para as famílias: 

Demonstre interesse em interagir com a criança e participe sem fazer por ela, essa 

atitude limita sua capacidade de aprendizagem. Permita que ela se expresse oralmente, 

fazendo escolhas e questionando, durante a interação responda de maneira clara e 

objetiva e elogie o esforço e as conquistas da criança. 

 

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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