
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quarta- feira, 28 de outubro de 2020  

Título da atividade: Ponto turístico: praça 

 

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 compreende-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); 

- Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (texturas, massa, tamanho) (EI02ET01); 

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

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

 

Resumo:  

No dia hoje iremos aprender sobre a praça central da nossa cidade, outro ponto turístico 

muito conhecido por todos nós. 

A Praça Cônego Joaquim Alves é formada por esculturas em plantas, arte conhecida como 
topiaria, inicialmente modelados pelo artista Jorge Sandrin, e hoje, continua pelo artista plástico 
e funcionário público Paulo Bérgamo. É uma característica específica do jardim francês, 
associado ao passado da monarquia francesa, o jardim com plantas esculpidas representava o 
controle do monarca, inclusive, sobre a natureza.   

Através dessa breve introdução, iremos realizar esculturas como nos jardins da praça e 

estimularmos a imaginação, coordenação motora e percepção visual das nossas crianças. 

 Fale brevemente com a criança sobre a praça, e também sobre os lindos desenhos que 

se encontram nos jardins através da escultura nas plantas, em seguida disponibilize 

massinha de modelar para a criança, e permita que ela solte a imaginação realizando e 

formando esculturas através das massinhas, remetendo as esculturas da nossa praça. 



 

 

Preparação 

Materiais: 

- Massinha de modelar. 

 

Espaços:  

Sugiro que seja um local com superfície firme como chão ou a mesa, para que a criança 

tenha facilidade no manuseio e criação com massinha. 

 

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 compreensão durante a conversa? 

- Demonstrou coordenação para realizar as esculturas? 

- Soube formar e nomear algo que ela mesma criou? 

- Demonstrou interesse e concentração durante a atividade? 

 

O que fazer durante? 

- Fale brevemente com a criança sobre a praça; 

- Fale sobre as esculturas nas plantas; 



- Realize a escultura junto com a criança. 

 

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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