
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Segunda - feira, 31 de agosto de 2020  

Título da atividade: Arco- íris de lembranças 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- 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); 

- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos 

e opiniões ( EI02EF01); 

- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

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

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

 

Resumo:  

Nossa semana se inicia com um novo tema, e durante nosso mês falaremos sobre a 

nossa creche, como iniciou esse projeto, como é a creche, o que tem nela, quem trabalha 

e os ambientes dela.  

Para isso, iniciamos através do conhecimento do nosso logo da creche, aquele que está 

estampado no nosso uniforme do dia-dia. 

No primeiro momento faremos uma observação desse logo com as crianças, para  isso 

disponibilize o próprio uniforme da criança para que ela possa realizar essa observação, 

e você mamãe, papai ou responsavel poderão auxiliá-los conversando sobre esse 

desenho com as crianças, perguntando se ela se lembra da onde é aquela roupa, as cores, 

a formação do arco-íris o menininho e a menininha desenhados, e questioná-los sobre o 

que eles estão observando também. Após isso, disponibilize uma folha branca para a 

criança, esponja/ bucha, tinta guache ou outro material para a criação, e peça que ela 

refaça esse logo da nossa creche da maneira que ela imaginar.  

 

Obs. Peço que guardem todas as nossas confecções da semana, pois iremos utilizá-los 

novamente na atividade da sexta-feira. 

 

 

 

 

 

 



 

Preparação 

Materiais: 

- Folha sulfite; 

- Tinta-guache; 

- Esponja/ bucha; 

- Uniforme da creche. 

 

Espaços:  

Sugiro que seja um local espaçoso para que a criança tenha liberdade para a observação 

do uniforme e consequentemente a criação desse logo por ela. 

 

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?  

- Reconheceu o uniforme da creche? 

- Demonstrou saudade pela creche? 

- Demonstrou reconhecer as cores do uniforme? 

- Demonstrou interesse em reprozudir o logo do uniforme? 

 

O que fazer durante? 

- Fale com a criança sobre o que tem na camiseta; 

- Reforce as cores do desenho; 

- Auxilie na criação do desenho; 

- Pendure o desenho em algum cantinho da casa. 

 

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/ 

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

 


