
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta-feira, 03 de setembro de 2020  

Título da atividade: Aí que saudade! 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

- 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); 

- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

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

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

- Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, 

lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo:  

Ainda falando da nossa creche, na atividade de hoje iremos estimular a memorização, 

imaginação e coordenação das crianças. 

No primeiro momento, façam uma observação com as crianças através de algumas fotos 

das crianças na creche, para que possam se lembrar do que faziam antes do isolamento. 

Em seguida iremos realizar um desenho com as crianças, permitindo que cada uma fale 

do que mais tem sentido saudade da creche. (Amigos, professora, brinquedos, espaço 

etc.). 

Para isso disponibilize uma folha branca para a criança e, em uma roda simples de 

conversa, fale com ela, do que ela mais tem sentindo saudade da creche e deixe que ela 

se expresse livremente através de um desenho ou colagem. 

 

Obs.  

*Peço novamente que guardem essa confecção, pois iremos utilizar na atividade de 

sexta-feira. 

* Para as crianças que nunca frequentaram a creche, peça que ela imagine o que teria na 

creche e realize o desenho. 
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Preparação 

Materiais: 

- Folha branca; 

- Tinta guache; 

- Canetinha; 

- Revistas; 

- Cola; 

- Tesoura; 

- Etc. 

 

Espaços:  

No primeiro momento sugiro que seja um local tranquilo para a observação das fotos, em 

seguida dirijam-se para um local espaçoso com superfície firme para que a criança tenha 

liberdade para a criação do desenho. 

  

Tempo sugerido: 30 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 em rever as fotos? 

- Lembrou da sua rotina na creche? 

- Como reagiu ao rever as fotos? 

 

O que fazer durante? 



- Separe as fotos com antecedência; 

- Fale junto com a criança o que tem nas fotos; 

- Auxilie na confecção do desenho; 

- Reforce que ainda não é possível estarmos juntos, mais que logo voltaremos para a 

creche. 

 

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 
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