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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 04/06/2020 

Título da Atividade: Colagem. 

 

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); 

 Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades 

de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

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

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

 

Resumo: 

Esta atividade de colagem educativa auxilia a criança no processo de ensino e aprendizagem, 

além disso, desenvolve a percepção visual, a coordenação motora fina e a criatividade. Sendo 

assim, com o auxilio da família realize um desenho em formato de casa e cole palitos de 

fósforo, lã, algodão, folhas secas, papéis picados, gravetos de árvore ou qualquer outro 

material que a família tenha em casa. E construa uma linda casa imaginando como se fosse a 

moradia da família. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Folhas de papéis, lápis de cor ou giz de cera para realizar o desenho. Cola, Palitos de fósforo, 

lã, algodão, folhas secas, papéis picados, gravetos de árvore ou qualquer outro material que a 

família tenha em casa para utilizar na colagem.  
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Espaços: 

Organize um espaço disponível para a realização da colagem e que atenda as necessidades da 

criança referentes à segurança e comodidade. Ficando sempre atento ao utilizar os materiais.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 25 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 explorado? Consegue 

realizar a colagem? Com que forma manuseia os materiais? Demonstra interesse em 

participar da atividade? Como executa a movimentação manual? Faz preensão, rasga e entre 

outras? Questione a criança se a sua moradia tem alguma semelhança com a do desenho. 

 

O que fazer durante? 

1. Com a ajuda da família, realize um desenho de uma linda casa, imaginando como se 

fosse o seu lar. Permita que criança explore os materiais utilizados. Estando sempre na 

supervisão de um adulto. 

2. Incentive a criança colar os materias no desenho usando sua criatividade. 
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Link importante: 

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

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

 

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

 


