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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 26/01/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Identidade em arte 

 

Objetivos específicos: 

 Desenvolver 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); 

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

forma etc.) (EI02ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

Considerando as imagens do desenvolvimento da criança observadas na atividade 

anterior, proponha explorar materiais com intuito de criação (giz, lápis de cor, 

canetinhas, tinta, pincéis etc.) para desenhar/rabiscar a experiência vivida em família. 

Instigue a criança a lembrar-se do que viu e dos detalhes expostos nas fotos para que, à 

sua maneira, possa reproduzir em folha de papel explorando a utilização de materiais 

com texturas e formatos diferentes que estiverem disponíveis em sua residência. 

 

Materiais: 

- Objetos riscantes (giz, lápis de cor, canetinhas); 

- Tinta e pincel; 

- Folha de papel em tamanho maior, para que a criança possa explorar com liberdade 

(folha sulfite, folha de caderno, cartolina, placa de papelão etc.). 

Obs.: Caso em sua residência haja apenas folhas sulfite, de caderno ou outra opção 

menor, indica-se que sejam coladas mais folhas nas bordas com intuito de aumentar o 

espaço para exploração. 
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Sugestões para as famílias: 

Participe da atividade utilizando linguagem oral clara e objetiva, auxilie a criança 

durante a criação sem realizar por ela, esta atitude é limitante e pode transmitir à criança 

falta de confiança em suas próprias capacidades. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de participação e envie no 

grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Este 

material será ferramenta de 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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