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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 11/03/2020 

Título da Atividade 02:  Cultivando valores. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. (EI03EO03); 

• Demostrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, 

necessidades e maneiras de pensar e agir. (EI03EO01); 

• 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); 

 

Resumo:  

Desde á educação infantil os valores precisam ser abordados, no sentido da construção da 

personalidade da criança. Toda pessoas está em processo de constante aprendizagem. 

Nessa fase a criança recebe uma bagagem de conhecimento que a levará para a vida. 

 Os valores se constroem no convivio com o outro, nas acoes do dia a dia e nós educadores e 

pais precisamos assumir esse compromisso com o coração e com ação para resgatar em nossas 

crianças valores como: respeito, amor, paz, convivência, colaboração, honestidade, 

responsabilidade, solidariedade, humildade, preservação ao ambiente, contribuindo assim para 

uma melhor qualidade de vida na escola, família e comunidade. 

Portanto nesta atividade a criança junto com menbro familia irá construir a arvore dos valores 

que será trabalhada durante a semana. 
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Preparação: 

Materiais:  

Tinta guache; 

Pincel; 

Canetinha, lápis de cor ou giz de cera; 

Folha sulfite, Cartolina ou papelão; 

  

Espaços: 

Sala, quintal, jardim ou varanda. Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e 

segurança, proporcionando possibilidades para realização da atividade. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos. 

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 

autonomia na escolha das cores? Como aconteceu a interação com a família? Como a criança 

utiliza os materiais: demonstra preferência? Utiliza reproduzindo a função do material ou 

projeta outras funções? 

 

O que fazer durante? 

1. Organizar os materiais para realização das atividades; 

2. Dialogue com a criança explicando quais os valores que serão trabalhando durante a 

semana sendo: solidariedade/ empatia, amor próprio, responsabilidade, gratidão. 

3. A criança junto com membro da família irá construir a arvore e em seguida carimbar as 

mãos com tinta guache; 
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4. Escrever no meio do desenho da mão os valores; 

5. Ao decorrer da semana a cada finalização da atividade a família escrever um valor 

dialogando com a criança sobre a importância. 

6.  

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura 

Site da Base Nacional Comum curricular: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
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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 

 


