
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quarta - feira, 17 de junho de 2020  

Título da atividade: Arraiá da minha família 

                                     

Objetivos de Desenvolvimento: 

 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

- Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.) (EI02ET02); 

- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões (EI02EF01); 

- Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos (EI02EF09); 

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

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

 

Resumo: 

Vamos continuar construindo nossa grande festa caipira? 

Então, a brincadeira de hoje será a confecção de um nome para nosso arraiá. 

Você mamãe, papai ou responsável, deverá escrever com letra grande em uma cartolina 

a frase: ARRAIÁ DA FAMILIA _____________ e colocar o sobrenome de vocês. 

Exemplo: Silva, Gomes, Sousa etc. 

E em seguida, permitir que a criança pinte sobre essas letras. Após isso, coloquem em 

algum lugar onde acontecerá a nossa festa. 

Mãos à obra pessoal! 



        
    

 

Preparação 

Materiais: 

- Cartolina; 

- Canetinha; 

- Tinta guache; 

- Lápis de cor; 

- Itens para decorar (colante, cola colorida etc.) 

 

Espaços:  

Prepare um local com superfície firme como o chão ou mesa, para que a criança tenha 

facilidade na 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?  

- Soube falar corretamente seu sobrenome? 

- Demonstrou firmeza ao manusear os materiais? (giz, lápis) 

 



O que fazer durante? 

- Escreva juntamente com a criança o sobrenome de vocês e repita com ela; 

- Ajude na confecção do cartaz; 

- Depois de finalizado pendure em algum local da casa. 

 

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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