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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 16/06/2020 

Título da Atividade: Confeccionando espiga de milho. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras 

(EI01EO04); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

 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). 

 

Resumo: 

O plantio associado do milho com outras culturas, especialmente com o feijão, é uma prática 

muito frequente no Brasil. É um sistema utilizado principalmente pelos pequenos agricultores. 

Portanto nesta atividade com o auxilio da família, a criança irá confeccionar uma espiga de 

milho utilizando materiais recicláveis e grãos de feijão, milho entre outros. Aprenderá 

também sobre a importância do milho para a nossa saúde. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Rolos de papel higiênico, tinta guache amarela e verde, cola, grãos de feijão, milho ou 

bolinhas de papel. 
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Espaços: 

Organize um espaço disponível para a realização da confecção da espiga de milho e que atenda as 

necessidades da criança referentes à segurança e comodidade. Ficando sempre atento ao utilizar os 

materiais.  

 

Tempo Sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, por 

isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 40 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Demonstra interesse em participar da atividade? Interage socialmente com a família? 

Demonstra desenvolvimento em suas habilidades manuais? Comunica suas necessidades e 

desejos utilizando palavras? Explora os materiais proposto? Dialoga com a família 

expressando suas opiniões? 

 

O que fazer durante? 

1.  Comente com a criança sobre a importância do milho para nossa saúde, explicando que 

ele é uma grande fonte de energia da qual precisamos para crescer, estudar e trabalhar.  

2. Disponibilize os materiais necessários para crianças e ajude-as a confeccionar uma 

espiga de milho. 

3. Cole os grãos de feijão, milho ou bolinhas de papel no rolo de papel higiênico, espere 

secar e pinte com tinta guache amarela. 

4. Faça as folhas, pinte com  tinta guache verde e monte a espiga. 
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5. Depois de pronto exponha em um local visível para engrandecer o trabalho da criança. 

 

  

 

  

 

                                   

Link importante: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

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

  

 

 

 

 

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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