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 ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A                          Data: 14/12/2020  

Título da Atividade 01: Encontrando Objetos Natalinos   

 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas. (EI02CG02);  

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

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

tridimensionais. (EI02TS02); 

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

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

 

Resumo: 

Esta brincadeira é bem simples e ajuda a crianças identificar e aprender novas cores ao seu 

redor. Procure objetos natalinos de decoração em sua casa das cores indicadas no anexo.   

 

Cores indicadas abaixo:  
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Materiais: 

Objetos disponível em casa. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à 

curiosidade e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Espaços: 

Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando 

possibilidades de movimentos amplos e expressivos podendo ser no quintal de casa, varanda 

ou garagem. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e enviar no 

nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto? Procure 

observar se a criança está com facilidade de entender a linguagens que você está usando. 

Observe se a criança tem autonomia em escolher cores e sons para realização da atividade. 

 

O que fazer durante? 

• Coloque algumas musicas natalinas na hora da brincadeira;  

• Se a criança tiver dificuldade ajude a procurar os objetos;  

• Se tiver mais de um filho faça uma competição para  ver em quanto tempo eles 

encontram todos os objetos; 

• Você pode fazem está brincadeira apenas com peças de Lego! Mas você tambem pode 

utilizar o que quiser. 
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Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum curricular: http://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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

