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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Maternal II-A e B             Data: 19/07/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Cada casa tem seu jeito de ser. 

 

Objetivos específicos: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG04); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos 

sociais (EI02EF07). 

 

Proposta pedagógica: 

Chamamos de casa ou moradia o local construído pelo ser humano com a função de 

proteger, dar conforto e segurança ao indivíduo e à família. 

As pessoas geralmente vão organizando seus espaços de moradia da forma que gostam 

ou da forma que julguem mais prática para viver. Isso faz com que a casa fique bem 

parecida com quem a habita, tornando-se um local aconchegante e gostoso para viver. 

A atividade de hoje será com recorte e colagem, desenvolvendo assim, a coordenação 

motora fina, percepção visual, imaginação e a cultura através das diversas casas e 

moradias que podemos encontrar. 

Sendo assim, disponibilize revistas, jornais e livros para que a criança, juntamente com 

o adulto mediador, para que possam folhear e encontrarem imagens de diversas casas, 

prédios, ocas, castelo, casas dos animais etc. Após isso, permita que a criança realize o 

recorte com as mãos do que foi encontrado e finalizem colando em uma folha e 

reforçando juntos os nomes encontrados. 

 

Materiais: 
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- Revistas, livros, jornais, etc.; 

- Folha branca; 

- Cola. 

 

Sugestões para as famílias: 

Participe atentamente da atividade, auxiliando a criança a encontrar as imagens 

sugeridas e reforçando os nomes das casas e quem vive nelas. 

Montem juntos o cartaz e disponibilize em algum cantinho da casa, valorizando a 

confecção 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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

