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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 21/08/2020 

Título da Atividade: Explorando elementos da natureza. 

 

Objetivos de Desenvolvimento:  

  Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

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

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

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

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

tridimensionais (EI02TS02); 

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

opiniões (EI02EF01);  

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreende-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04). 

 

Resumo: 

O Curupira, um dos personagens mais famosos do folclore brasileiro, é conhecido como um 

ser mítico que habita e protege a floresta.  

 Nesta atividade, a criança irá montar no chão ou na terra varias imagens que compõem uma 

floresta utilizando elementos da natureza podendo ser folhas, flores, pedras, gravetos, pedras 

entre outros.  

 

Preparação: 

Materiais: 

Elementos da natureza como: folhas, galhos, gravetos, pedrinhas etc. 
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Espaços: 

Escolha um espaço externo da casa como quintal, jardim, varanda ou garagem. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 15 minutos. 

 

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 ao explorar os elementos da natureza? Demonstrou 

participativo durante a brincadeira? Consegue identificar os elementos da natureza? 

Demonstra desempenho em suas habilidades manuais? 

 

O que fazer durante? 

1.  Dialogue com a criança sobre a ação que o Curupira exerce dizendo que: 

- O Curupira é considerado um dos maiores defensores da natureza e muito amigo dos 

animais.  

2. Em seguida realizar a coleta de vários elementos da natureza. 

3. Sente-se junto com a criança no chão de seu quintal ou na terra e ajude-a a realizar 

varias obras de arte utilizando os elementos da natureza encontrados, imaginando ser a 

floresta do Curupira.  

4. Deixe a criança criar e recriar as obras de arte quantas vezes quiser deixando-a livre para 

explorar estimulando assim sua imaginação e criatividade. 
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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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