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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 19/05/2020  

Título da Atividade: Meu sobrenome. 

 

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) 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponiveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02TS03) 

 

Resumo 

 Nesta atividade, vamos destacar o sobrenome de nossas crianças em uma folha de sulfite, 

e trabalhar sua coordenação motora ao convidá-lo a desenhar, rabiscar, por cima de seu 

sobrenome. 

 

Preparação 

Materiais: 

- Uma folha de sulfite, caderno ou outras disponíveis no momento; 

- Giz de cera, canetinha ou tinta guache. 
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Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

Qual a reação da criança ao decorrer da atividade? Como ela segura o giz de cera, 

canetinha? Realiza os rabiscos dentro do espaço proposto ou sai muito fora da folha? Tem 

paciencia e compreensão ao receber os comandos? Consegue aceitar o momento de 

terminar a atividade? 

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1.  Providencie uma folha de sulfite, tinta guache ou giz de cera. Coloque a folha 

de sulfite em modo paisagem, ou seja, deitada; 

 

2. Em seguida, escreva o sobrenome da criança no meio da folha em letras de 

forma, fale e repita em voz alta para que a criança consiga assimilar com seu 

nome e gravar em sua memória; 

3. Peça que ela desenhe ao redor, por cima e todos os lados, de forma aleatória. 
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Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br na aba Atividades Remota. 

 

Sugestão de música para esta atividade, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=16Fc2irUHK8 

Nome da música: Gente tem sobrenome – Toquinho 

 

 

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=16Fc2irUHK8

