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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Maternal II-A e B                         Data: 23/07/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade: Nosso doce lar. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 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). 

  

Proposta pedagógica: 

Para finalizarmos a semana, a nossa confecção de hoje será uma casa, que além de 

desenvolver a percepção visual, a coordenação motora fina e a criatividade auxiliarão as 

crianças no processo de ensino e aprendizagem.  

Inicialmente, dialogue com a criança sobre a importância de se ter uma casa para morar 

e por mais que seja uma construção, permita que ela reconheça a sua casa como um 

importante espaço de convivência, integração familiar, proteção, amor e segurança. 

Reforce para a criança que existem vários tipos de casa em todo o mundo e que podem 

ser feitas de diferentes materiais, mas todas são importantes como abrigo. Em seguida, o 

adulto mediador deverá auxiliar a criança na confecção da casa. Sintam-se livres para 

construir a casa da maneira que preferirem usando a criatividade e a imaginação.  

 

Materiais: 

- Os materiais dessa atividade irão depender da escolha do adulto mediador, juntamente 

com a criança para construção e confecção da casa.  

 

Sugestões para as famílias: 
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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 

 

A família poderá realizar um desenho em formato de casa e colar palitos de fósforo, lã, 

algodão, folhas secas, papéis picados, gravetos de árvores ou qualquer outro material 

que tiverem em casa. 

 

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.  
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