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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 19/08/2020 

Título da Atividade: Trabalhando com 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). 

 

Resumo: 

O Curupira é um ser fantástico que, segundo a crença popular, habita em florestas. Sua função 

é de proteger as plantas e os animais, além de punir quem os agredi. O Curupira é descrito 

como um menino de estatura baixa, cabelos cor de fogo, olhos e dentes verdes.  Além disso, 

dizem que o Curupira gosta de sentar nas sombras das mangueiras e se deliciar com os frutos, 

mas se ele sentir que está sendo vigiado ou ameaçado, logo começa a correr a uma velocidade 

tão grande que os olhos humanos não conseguem acompanhar.  

Nesta atividade a criança com o auxílio dos pais ou responsável irá realizar uma colagem 

formando assim o cabelo do curupira. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Folha de papel sulfite, cola, tesoura, tinta guache vermelha ou laranja e verde. Caso a família 

não estiver tinta guache poderá substituir por qualquer outro tipo de riscante desde que seja da 

cor vermelha ou laranja para fazer o cabelo do curupira e verde para pintar os dentes.  
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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? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente dialogue com a criança sobre as características do curupira. Dizendo que: 

- O curupira é um ser fantástico que habita na floresta e que seu cabelo é da cor de fogo 

podendo ser vermelho ou laranja. 

2. Em seguida os pais ou responsável pela criança irá realizar um desenho bem grande do 

rosto e do cabelo do curupira. 

3. Em outra folha sulfite deixe a criança pintar a metade de uma folha utilizando a cor 

vermelha ou laranja. Logo após o adulto irá cortar em quadrados pequenos e entregará para 

a criança fazer a colagem.  

4. Incentive a criança colar os papéis recortados no cabelo do curupira bem como pintar os 

dentes de verde. 
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5. Caso a criança não consiga realizar esta tarefa sozinha ajude-a. 

Observação: Atenção redobrada ao utilizar a tesoura. Uso exclusivo do adulto. 

  

 

   

 

Link importante: 

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/ 

 

 

 

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 
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