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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 22/09/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: Chegou a primavera. 

 

Objetivos específicos: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar) explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais (EI02TS02). 

 

Proposta pedagógica: 

A primavera que tem início neste dia 22 de setembro, é uma estação que encanta os 

olhos, pois deixa a natureza mais colorida com flores de variados tipos. Por conta disso, 

é um período conhecido também como "estação das flores". Para comemorar a chegada 

dessa estação, a proposta de hoje é confeccionar uma linda flor com o carimbo de uma 

das mãos da criança.  

Inicie a atividade com um breve diálogo com a criança, para que falem sobre a 

primavera, posteriormente permita que com autonomia ela escolha a cor da tinta que 

deseja utilizar para a impressão. Permita que ela pinte a própria mãozinha com um 

pincel, para vivenciar experiências sensoriais e estimular a percepção das cores, caso for 

necessário ajude a criança durante esse momento. Em seguida solicite que a criança 

carimbe sua mão em uma folha de papel e coloque para secar.  

Após a secagem do material, o adulto mediador deverá fazer o recorte, colar em um 

palito de churrasco ou lápis e entregar para a criança, incentivando-a decorar um local 
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da sua casa, como por exemplo, em um vaso ou no jardim deixando o ambiente bem 

bonito e alegre. 

 

Materiais: 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Cola ou fita isolante; 

- Tesoura; 

- Palito de churrasco ou lápis. 

 

Sugestões para as famílias:  

Participe ativamente de todo o processo da atividade, fale sobre a primavera e suas 

características para facilitar a compreensão e confecção da criança. Deixe que ela crie 

da maneira que desejar, elogie sua obra valorizando o seu trabalho. 

 

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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