
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Terça- feira, 04 de agosto de 2020  

Título da atividade: Meu cartão para o papai 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos 

(EI02EO01); 

- 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). 

 

Resumo:  

Na atividade de hoje iremos desenvolver as habilidades manuais e a percepção visual das 

crianças através da construção de um cartão para os pais, utilizando as mãos. 

Para isso você poderá desenhar em uma folha comum ou colorida o contorno das mãos da 

criança, ou então poderão carimbar com tinta guache. Após a secagem ou o contorno, 

realize o recorte dessas mãos e em seguida permita que a criança realize um desenho livre 

para inserimos no cartão. Finalizaremos com a colagem desse desenho de ponta a ponta 

das mãos, como o exemplo da foto abaixo. 

Depois de tudo pronto permita que a criança faça a entrega para o pai ou representante. 

    

  

 



 

Preparação 

Materiais: 

- Folhas coloridas ou sulfite; 

- Canetinha; 

- Tinta guache; 

- Cola branca; 

- Tesoura (USO EXCLUSIVO DO ADULTO). 

                          

Espaços:  

Sugiro que seja um local espaçoso para que a criança tenha liberdade para a execução da 

atividade. 

 

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?  

- Como tem utilizado os materiais? Segura com firmeza? Demonstra aflição com as texturas 

das tintas? 

- Demonstrou autonomia em criar algo para o pai? 

 

O que fazer durante? 

- Diga o que irão fazer; 

- Faça o contorno das mãos e o recorte; 

- Auxilie na montagem e entrega do cartão. 

 

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/ 

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

 


