
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Terça- feira, 01 de setembro de 2020  

Título da atividade: Quem criou? 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

- Perceber que as pessoas tem características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

- Desenvolver progressivamente 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); 

- 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); 

- Contar oralmente objetos, pessoas, livros, etc. em contextos diversos (EI02ET07). 

 

Resumo:  

Dando continuidade em conhecer melhor a nossa creche, no dia de hoje iremos conhecer 

o casal que fundou a nossa creche e com isso estimular a percepção visual, as habilidades 

motoras e concentração das crianças. 

Fundada em 13/10/1961 pelo casal José Martins de Barros e Maria Elesbã de Castro 

Barros. 
 

A idéia da fundação de uma creche nasceu por ocasião da comemoração de Bodas de 

Ouro do casal acima mencionado, que decidiu não comemorar com uma grandiosa festa, 

mais com a inauguração da creche. 

Nossa atividade de hoje será a construção dos fantoches do Sr José Martins e da Dona 

Elesbã, casal fundador da creche. Para isso, peça para a criança realizar a pintura de um 

rolinho papel higiênico, nas cores que remetam os criadores da creche. Após a secagem, 

você mamãe, papai ou responsável poderá auxiliar a criança a colar cabelo e finalizar esse 

fantoche com os olhos, boca, nariz e outros detalhes, como exemplo a nossa foto 

ilustrativa. 

Os fundadores são: 

 

 



 

                           D. Maria Elesbã                Sr. José Martins de Barros 

 

    

 

Preparação 

Materiais: 

- Rolinhos de papel higiênico; 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Canetinha; 

- Lã; 

- Etc. 

 

Espaços:  

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

liberdade na pintura dos rolinhos e construção dos fantoches. 

 

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 facilidade ao pintar os rolinhos? 

- Questionou quem eram as pessoas que iriam pintar? 

 

O que fazer durante? 

 



- Separe os materiais com antecedência; 

- Auxilie na confecção dos fantoches; 

- Fale com a criança quem são as pessoas que irão pintar. 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

