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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 13/10/2020 

Título da Atividade 01: Nome da cidade (Colagens com elementos da 

natureza)  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Desenvolver progressivamente as 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) 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, 

chuva etc.).( EI02ET02) 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

( EI02EO01) 

  

Resumo: 

Durante esse mês vamos conhecer mais da nossa cidade, história, pontos turísticos, personagens 

importantes, etc. Assim vivenciando fatos importantes da cidade, a criança pode perceber que 

tem um papel ativo nela e que cada um é responsável por cuidar e preservar o local em que 

vive. É aquele ditado: “O mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos 

que vamos deixar para o nosso mundo”. Nesta atividade a criança irão realizar com colagens 

com elementos da natureza representando o nome da cidade, use a imaginação para criar.   

 

Preparação: 

Materiais: 

Cola e elementos da natureza (folhas, galhos, pedrinhas e etc.) 
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Espaços: 

Escolha um espaço onde a criança seja instigada a brincar, interagir e compreender o que lhe 

está sendo passados a ela como (Jardim, varanda ou quintal).   

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 30 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

A criança mostra-se livre ao se motivada para explorar o ambiente e fazer novas descobertas? 

Como utiliza o corpo nessa experiência? Se a criança mostra interesse nos matérias para 

produção? De que forma a criança explora os espaços durante a confecção? Mostra interesse 

no que está sendo passado a ela?  

 

O que fazer durante? 

• Observe se a criança para não coloque os elementos na boca;  

• Converse com a criança sobre o nome da cidade e a importância de cada cidade ter 

um nome;  

• Seja claro e objetivo; 

• Organize o espaço para ser realizado a atividade; 

• Coloque a música para incentivar a criança a fazer aos movimentos; 

 

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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BATATAIS  

 

 

 
 

 

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 

 


