
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta-feira, 18 de junho de 2020  

Título da atividade: Bandeirinhas  

 

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); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

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

objetos tridimensionais (EI02TS02); 

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

(EI02ET05); 

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

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

 

Resumo:  

Uma festa caipira precisa de uma linda decoração, não é mesmo? 

E somos nós que deixaremos essa festa linda e bem divertida. 

Para hoje vamos precisar que você mamãe, papai ou responsável desenhe em folhas de 

jornais, revistas, sulfite ou outro papel que você já tenha em casa bandeiras caipiras e faça 

o recorte delas. Em seguida, todos reunidos irão colorir essas bandeiras utilizando o 

material que vocês escolherem como por exemplo: tinta guache, canetinha, lápis de cor, 

cola colorida entre outros. 

Soltem a imaginação e deixem as bandeiras muito coloridas. 



Após a secagem das bandeiras vocês deverão pendura-las no ambiente que será a nossa 

festa, e deixar por lá até o termino dela. 

OBS: Nossas atividades de festa caipira irão durar até semana que vem, por isso, não 

joguem nada fora e deixem o ambiente decorado por essas semanas. 

      

 

Preparação 

Materiais: 

- Revistas; 

- Tesoura (PEÇA PARA UM ADULTO REALIZAR O RECORTE); 

- Cola; 

- Tinta Guache; 

- Canetinha. 

                          

Espaços:  

Sugiro que seja um local com superfície firme como chão ou uma mesa, permitindo que 

a criança tenha liberdade na confecção 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?  

- Demonstrou interesse e autonomia na confecção? 

- Tem demostrado animação com a preparação da festa caipira?  

 

O que fazer durante? 

- Faça o recorte das bandeiras; 

- Fale o que irão fazer com as elas; 

- Após a secagem peça a ajuda da criança para pendura-las; 

- Participe da pintura das bandeiras você também. 

 

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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