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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 14/12/2020 

Título da Atividade: Pintura facial natalina. 

 

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 volume ao criar objetos 

tridimensionais (EI02TS03); 

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

opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo: 

Brincar sozinho é fundamental para o desenvolvimento da criança, mas é nas brincadeiras 

coletivas que os pequenos aprendem aspectos fundamentais para um crescimento saudável, como 

o reconhecimento do outro, a noção de compartilhar e o respeito. Quando as brincadeiras 

conjuntas acontecem em família, ela também favorece os vínculos afetivos, responsáveis por 

estabelecer a segurança que a criança precisa para se tornar futuramente um adulto confiante de si. 

Sendo assim a atividade de hoje será uma pintura facial natalina, pois através da pintura as 

crianças descobrem um mundo cheio de cores, formas, linhas e sentimentos, imaginações e 

simbolizam experiências.  

 

Preparação: 

Materiais: 

Pincel e tintas guache de varias cores. 
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Espaços: 

Escolha qualquer cômodo da casa onde se sintam a vontade para realizar atividade. 

 

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: 

Como a criança explora os materiais utilizados? Demonstra autonomia em suas escolhas? 

Demonstra desenvoltura em suas habilidades manuais? Demonstrou interesse em participar da 

pintura? Qual sua reação e ação diante da atividade proposta? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente pinte o rosto da criança desenhando alguma imagem de natal. 

2. Em seguida deixe o pequeno pintar o rosto do adulto responsável usando sua imaginação e 

criatividade da maneira que preferir compartilhando este momento de troca.  

3. Envie fotos da criança realizando a pintura e dos rostos pintados após a finalização. 

OBSERVAÇÃO: Mesmo que a criança não consiga desenhar imagem de natal comemore e 

elogie sua obra de arte. 

 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

    

 

     

 

                                               

     

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/ 
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