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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 03/11/2020 

Título da Atividade: Explorações plásticas. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões (EI02EF01); 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

     pintar, rasgar, folher, entre outros (EI02CG05); 

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

objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01); 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais (EI02TS02). 

 

Resumo: 

O Artista Plástico é o profissional que revela seu sentimento artístico através de diversos 

materiais e formas de expressão. Sendo assim, em nossa cidade temos a nossa artista plástica 

“Conceição Aparecida da Silva”, a Con Silva, uma pesquisadora da cultura popular brasileira e 

Instrutora de Artes, já tendo ministrado palestras em instituições públicas e privadas. Além de 

ser apaixonada por pintura nasceu e mora na cidade de Batatais. Nesta atividade a criança 

juntamente com a família irá conhecer por meio de um vídeo esta talentosa artista e realizar uma 

pintura utilizando como recurso o papel filme que a mamãe utiliza na cozinha. 

 

Preparação: 

Materiais: 
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Tinta guache de várias cores, pincel, papel filme ou qualquer outro tipo de plástico transparente. 

 

Espaços: 

Organize um espaço onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe está sendo 

passado ou mostrado (garagem, varanda, sala ou cozinha). 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e 

o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 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? Demonstra 

entusiasmo em participar da atividade? Como a criança explora suas possibilidades manuais 

durante a pintura? Realiza movimentos por livre espontânea vontade? Solicita ajuda em que se 

faz necessário? Dialoga com o adulto expressando suas opiniões? 

 

O que fazer durante? 

1. Tudo deve ser proposto de maneira lúdica, sem a preocupação com a técnica, mas com o 

processo e com a construção realizada pela criança. 

2. Escolha um objeto para anexar o papel filme, podendo ser uma mesa pequena, cadeira, bacia 

de plástico entre outros. 

3. Enrole o papel filme no objeto escolhido e incentive o pequeno a realizar a pintura, podendo 

utilizar um pincel ou até mesmo as mãos. Permitindo assim sua exploração ao misturar as tintas e 

vivenciar novas experiências. 
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Dicas: Se preferir utilizar mesa ou cadeira coloque-a de ponta cabeça e forre o papel filme em 

volta dos pés. 

 

   

   

   

 

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

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

BNCC: hhttp://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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