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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 19/11/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade: Dia da bandeira.  

 

Objetivos específicos: 

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

se compreender (EI02EO04); 

  Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.) (EI02ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

O conhecimento de mundo é de extrema importância para a evolução e experimentação 

das crianças na primeira infância, assim, algumas aprendizagens sociais podem ser 

ponte para a aquisição e evolução de aprendizagens ao passo que estimulam 

habilidades.  

Para a atividade de hoje, teremos enfoque na data comemorativa Dia da Bandeira, sendo 

a proposta a confecção de um quebra cabeça com as partes da bandeira. Inicie a 

atividade falando um pouco sobre o nosso país e os significados das cores que 

compõem a nossa bandeira para posteriormente conduzir a confecção utilizando os 

materiais que estejam disponíveis em casa para criar um retângulo verde, um losango 

amarelo e um círculo azul. 

*As informações sobre as cores serão encaminhadas ao grupo de comunicação virtual 

com intuito de nortear o desenvolvimento da atividade. 
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Materiais: 

- Materais riscantes nas cores amarelo, azul e verde; 

- Folhas de papel, papelão, cartolina etc. 

 

Sugestões para as famílias:  

Auxilie sem realizar pela criança, essa atitude pode limitar suas habilidades e trazer o 

sentimento de incapacidade para o momento de exploração e aprendizagem. 

 

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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