
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Segunda - feira, 20 de julho de 2020  

Título da atividade: Arte em ação 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO03); 

- 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:  

Buscamos nesse tempo que estamos enfrentando diminuir o uso de telas (televisão, 

celulares entre outros) com as crianças, e estimularmos cada vez mais o aprendizado pelo 

brincar direcionado e também pelo brincar livre, então vamos estimular o brincar de 

forma livre.  

Para isso, nessa semana, os mediadores das nossas brincadeiras serão vocês papais ou 

responsáveis da criança. 

Sendo assim iremos estimular a autonomia e a percepção de mundo da criança, fazendo 

com que juntos possam escolher uma brincadeira favorita entre vocês. 

No dia de hoje vocês deverão preparar um momento onde a criança poderá criar um 

desenho livremente, separe itens diversos que já tenham em casa, canetinha, caixa de 

papelão, tecidos velhos, fotos da família, ou então proponha uma pintura em um cantinho 

da casa que a criança possa deixar sua marquinha. Sugiro que saiam do comum e abusem 

da imaginação para que seja um momento de grande aprendizado e que a criança possa 

se expressar da maneira que ela desejar.  



OBS. Por diversas vezes limitamos o que as crianças devem nos devolver em uma 

atividade, porém nessa semana será diferente, iremos nortear o foco, porém a execução 

de cada atividade ficará livre para a criança desenvolver da maneira que ela desejar. 

 

 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Itens para a criação 

 

Espaços:  

 Escolham um local com espaço para a criança tenha liberdade na execução da atividade. 

 

Tempo sugerido: 20 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 autonomia em criar? 

- Como reagiu com uma atividade livre? 

- Se manteve atento e interessado durante a execução? 

- Como utilizou os itens? Diversificou ou utilizou apenas um? 

 

O que fazer durante? 

- Deixe a criança livre nesse momento; 

- Separe os materiais que a criança possa utilizar sem proibições; 

- Participe você também; 

- Incentive-a. 

 

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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