
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quarta - feira, 24 de junho de 2020  

Título da atividade: Correio elegante 

                                     

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO01); 

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

(EI02EO03); 

- Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06); 

 - Desenvolver progressivamente as 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); 

- Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais 

(EI02EF07). 

 

Resumo: 

Nos tempos que estamos vivendo, atípico, nada melhor que demonstrar o nosso carinho 

pra quem amamos não é mesmo? 

E que essas demonstrações sejam algo do nosso dia-dia para todos aqueles que estão a 

nossa volta.  

Sendo assim, nossa brincadeira caipira de hoje chama-se: Correio Elegante 

E todos da família deverão participar. Um dos responsáveis deverá distribuir para todos 

uma folha comum, seja de sulfite, caderno ou outra que vocês já tenham em casa, e cada 

um irá realizar um desenho ou uma mensagem livremente. Após isso, a mamãe, papai ou 

responsável deverá dobrar e perguntar para cada um, inclusive para a criança, para quem 

será aquele desenho e escrever o nome correspondente. Em seguida, a criança será o 

carteiro desses correios (um adulto poderá auxilia-lo na entrega). 



Aproximem-se, é tempo de afeto!  

 
    

 

Preparação 

Materiais: 

- Papel sulfite ou outro que tenham em casa; 

- Canetinhas; 

- Lápis de cor; 

- Giz de cera; 

- Colante. 

 

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?  



- Demonstrou autonomia em criar o seu desenho? 

- Soube identificar e nomear para quem seria o seu correio? 

- Obteve facilidade na entrega dos correios? 

 

O que fazer durante? 

- Fale para a criança como irá funcionar a brincadeira; 

- Reúnam-se para a confecção; 

- Auxilie-o na entrega dos correios elegantes.  

 

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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