
 

                              ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Professora: Ana Paula Menegolo Silva 

Turma: Maternal I - B 

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020 

Título da atividade: Mural de combinados. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 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 (EI02EF08). 

 

Resumo: 

Compreender as regrinhas predefinidas em família é muito importante para o bom 

convívio e para o desenvolvimento das crianças. Esta atitude deve ser estimulada, o que 

será feito com a atividade de hoje, vamos praticar. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de folhas de papel ou cartolina, objetos riscantes e tinta. 

 

Espaços:  

As áreas com boa iluminação e superfície plana como a sala ou a cozinha seriam ideais 

para o desenvolvimento desta atividade, porém, sintam-se à vontade para escolher o 

melhor ambiente entre suas possibilidades.  

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança compreende e fala sobre os combinados de casa, se manuseia os objetos 

riscantes com firmeza e se demonstra interesse em participar da construção do mural. 

 

O que fazer durante? 

Converse com a criança sobre a importância de respeitar os combinados no convívio em 

família, questione se ela compreende quais atitudes são positivas e quais são negativas 

ao interagir no ambiente familiar dando espaço para que ela se expresse.  

Posteriormente, proponha criar um mural com as informações e desenhos de atitudes 

especiais a serem praticadas em casa e outras que não são adequadas interagindo e 

permitindo que ela opine sobre o que criar no mural dos combinados. 

 

Exemplo de combinados para serem desnhados pelos familiares e crianças: 

 
 

Permita que a criança expresse seus desejos, sentimentos e opiniões através do desenho 

mesmo que ainda não possuam formato definido, encoraje e elogie a participação dela, 

auxilie sem realizar por ela, esta atitude limita as capacidades da criança. 



 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: 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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
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