
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Terça - feira, 15  de setembro de 2020  

Título da atividade: Textura, cor e forma 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO03); 

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

compreender (EI02EO04); 

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

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

objetos tridimensionais) (EI02TS02); 

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

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

- Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01); 

- Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nos espaços 

da instituição e fora dela (EI02ET03); 

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

(EI02ET05). 

 

Resumo: 

Ainda falando sobre a nossa horta e o Sr Mauro, na atividade de hoje iremos estimular a 

percepção tátil, visual e o olfato das crianças. 

Sendo assim, prepare uma cesta ou uma caixa surpresa e coloque algumas frutas, legumes 

e verduras que vocês tenham em casa. Em seguida fale para a criança que ela deverá tentar 

descobrir qual alimento tem ali dentro. E você mamãe, papai ou responsável deverá iniciar 

escolhendo um alimento e falando características sobre o ele. Após isso, instigue a criança 

a descobrir qual alimento você irá tirar da cesta, tentando acertar o nome dele e em 

seguida permita que ela possa sentir, cheirar, olhar e descrever características daquele 

alimento retirado da cesta.  

Como por exemplo a cenoura, que é comprida, não tem cheiro, é laranja e tem textura, 

assim faça com os outros alimentos que vocês observarão. 

Após a vez do adulto conduzir a brincadeira, permita que a criança tenha a vez dela em 

manusear a caixa surpresa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 
 

 

Preparação 

Materiais: 

- Verduras. 

- Legumes; 

- Frutas; 

- Caixa ou cesta. 

 

Espaços:  

Dirijam-se para um local tranqüilo para que possam realizar a observação e conversa 

sobre os alimentos sem que a criança se distraia com facilidade. 

 

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 e atenção pela atividade? 

- Soube identificar e relatar algo sobre os alimentos? 

- Como tem sido a alimentação da criança? 

 

O que fazer durante? 

- Separe os alimentos com antecedência; 

- Se possível disponibilize no mínimo 2 alimentos; 

- Auxilie a criança caso não conheça o alimento. 

 



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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