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                  ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento 

Turma: Maternal II A Data: 20/08/2020 

Título da Atividade 04: Lenda Mula sem cabeça e pintura. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05);  

•  Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos rascantes e tintas 

(EI01TS02); 

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de história e outros textos, diferenciando 

escrita de ilustrações, e acompanhado, com orientação do adulto – leitor, a direção da leitura 

(de cima para baixo, da esquerda para a direita). (EI02EF03); 

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

opiniões. (EI02EF01);  

 

Resumo: 

Em agosto é comemorado o Dia do Folclore. Mas você sabe por que é tão importante 

comemorar e preservar essa data? O folclore é o nome dado para um conjunto de tradições e 

manifestações culturais passados de geração para geração, e seu nome tem origem na palavra 

inglesa ‘folklore’, que significa ‘sabedoria popular’. 

Além de ser comemorado em diversos países do mundo, no Brasil o folclore simboliza um 

importante viés da cultura popular, sendo representado por uma variedade de manifestações 

culturais, como festas populares, música, dança, cantigas e lendas. Nesta atividade vocês vão 

conhecer a lenda da mula sem cabeça e em seguida fazer uma pintura utilizando as mãozinhas.   
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Preparação: 

  

 

Materiais: 

Tinta guache e folha de sulfite. 

 

Espaços: 

Preparar um local espaçoso, onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe 

está sendo passado ou mostrado (como quintal, varanda, sala, entre outros).  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 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 
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grupo do Whatzapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material servirá 

para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Qual a ação e reação da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra autonomia 

ao fazer a pintura? Como a criança utiliza os materiais: demonstra preferência? Utiliza 

reproduzindo a função do material ou projeta outras funções? Mostra interesse na história?  

 

O que fazer durante? 

1. Leia a lenda para criança da mula sem cabeça. 

2.  Após a leitura questione a criança sobre a lenda narrada e incentive-a recontar e recriar a 

história. 

3.  Organize o espaço e disponibilize os materiais necessários para criança e ajude- a 

confeccionar a pintura. Observação: Não exponha a criança de frente à tela do celular. O 

celular é para ficar somente em manuseio do adulto para realizar a leitura para a criança. 

 

   

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/ 

 

 

 

 

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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