
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 26/03/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 19: A descoberta da pintura facial dos artistas 

circenses. 

 

Objetivos específicos: 

● Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01); 

● Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover 

etc.) na interação com o mundo físico (EI01ET02); 

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

● Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças 

entre eles (EI01ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

Os artistas do circo chamam muito a atenção por onde passam, por todo o seu colorido, 

as fantasias, e a magia que acontece dentro dele. 

O encanto das crianças é poderem, como num passe-de-mágica, transformar-se num 

super-herói, numa bela borboleta ou num bichinho felpudo. Portanto, o objetivo da 

pintura facial é fazer com que a criança assuma papéis e desenvolva a imaginação de 

uma forma lúdica.  

Deste modo, com todo este universo encantador, em nossa proposta de atividade remota 

de hoje, abordaremos com os nossos pequenos, a divertida pintura facial existente nos 

artistas circenses. 

 

Materiais: 
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- Tinta guache; 

- Maquiagens. 

 

 Sugestão para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá inicialmente apresentar para a 

criança algumas imagens com pinturas faciais, que encontramos no grande universo do 

circo. 

Feito isso, é hora de replicar uma pintura facial no rostinho da criança, fique à vontade 

para escolher a pintura que mais lhe chamar a atenção e for de fácil execução.  

Deixe a imaginação entrar em ação e divirta-se com as pinturas. Finalizado o processo 

de pintura, realize uma linda foto do pequeno. 

 

    Alerta: Tenha cuidado! Assegure-se que a criança não tenha nenhum tipo de alergia 

com os produtos utilizados, o produto pode ser tóxico! 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


