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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

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

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 22/10/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 09: A vaquinha mimosa, da fazenda. 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02); 

● Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

● Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02) 

● Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita (EI01EF09). 

 

Proposta pedagógica: 

Para finalizarmos com sucesso a nossa semana de propostas pedagógicas, com o tema 

gerador “animais da fazenda”, abordaremos em especial um animal que representa com 

êxito a todos os animais de uma fazenda, a mimosa e adorada vaca. 

A vaca é um animal muito importante para nós, e principalmente para os nossos 

pequenos, pois são elas que produzem o delicioso leite, rico em vitaminas e nutrientes, 

que proporcionam benefícios para a nossa saúde. 

As crianças adoram e se encantam com as vaquinhas! 

Sendo assim, a proposta de atividade remota de hoje, será a criação desse lindo 

animalzinho rural. 

 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 
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- Materiais riscantes (lápis de cor, giz de cera ou tinta guache, preferencialmente na cor 

preta); 

- Prato ou copo descartável; 

- Cola; 

- Tesoura. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá inicialmente ter 

uma breve conversa com a criança, abordando o animal em questão, a vaquinha, sempre 

de uma forma lúdica e prazerosa. Logo após a conversa, convide a criança para criarem 

juntos uma linda vaquinha. 

Em uma folha de sulfite ou outra espécie de folha disponível no momento, o adulto 

deverá traçar as características de uma vaca, ou seja, as suas manchas pretas e o seu 

rosto, composto por olhos, boca e nariz. 

Em seguida, peça para a criança colorir as manchas que compõem o corpo da vaca e o 

seu rosto. À criança poderá utilizar, lápis de cor, giz de cera ou tinta guache, 

preferencialmente na cor preta, mas na falta desta cor, pode ser escolhida outra. 

Com os traços feitos e coloridos, o adulto deverá recortar, e auxiliar a criança a colar no 

prato ou no copo descartável, montando assim a sua vaquinha. (como no exemplo 

abaixo). 

Caso não tenham os materiais sugeridos, não será necessário recortar, podem deixar o 

desenho na folha de sulfite, sem problema algum. 

 

Exemplos: 
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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. 

 
 

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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