
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Terça- feira, 25 de agosto de 2020  

Título da atividade: A flor vitória-régia 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar 

objetos tridimensionais) (EI02TS02); 

- Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

- Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04); 

- Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.) 

(EI02ET05). 

 

Resumo:  

Ainda falando e aprendendo sobre a lenda da vitória-régia, como vimos no vídeo assistido 

ontem, é uma indiazinha que após cair no rio se transforma em uma flor circular e com 

bordas levantadas, a famosa vitória-régia. 

E hoje, iremos confeccionar essa linda planta que salvou a indiazinha. Para isso, vocês 

deverão desenhar para a criança em uma folha sulfite o desenho de uma flor como no 

exemplo abaixo, e deixar que a criança possa colorir esse desenho, em seguida, um dos 

responsáveis irão dobrar as pontinhas para dentro. E finalizaremos com uma bacia com 

água, não precisa ser muita cheia e permitir que a criança coloque a flor de papel dentro 

da bacia, e realize a observação da flor se abrindo, remetendo como a lenda vitória-régia. 

Obs. Ouçam a música disponibilizada no link abaixo, enquanto observam a flor se 

abrindo. 



 

 

Preparação 

Materiais: 

- Folha sulfite; 

- Lápis de cor; 

- Bacia; 

- Água; 

- Música vitória-régia. 

         

Espaços:  

Para a criação de hoje sugiro que seja um local espaçoso para que a criança tenha 

liberdade na pintura e observação da planta na bacia. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos 

 

Registro da atividade: 

 Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou interesse na observação da planta se abrindo? 

- Demonstrou interesse em colorir o desenho? 

 

O que fazer durante? 

- Faça o desenho de uma flor para a criança; 

- Fale o que o desenho irá representar; 

- Associe o desenho com a lenda, formando a vitória régia. 

 



 

Links importantes: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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

Música para ouvirem durante a atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=k4gaOIvw3iY 

 

 

 

 

 

 

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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