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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A                          Data: 26/10/2020  

Título da Atividade 01: Tiro de guerra 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

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

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02); 

• Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros 

sinais gráficos. (EI02EF09); 

•  Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, 

músicas e melodias. (EI02TS03); 

 

Resumo: 

Foi criado no século passado o Tiro de Guerra nº 26, que durante vários decênios, atendeu às 

necessidades dos munícipes desta cidade, no tocante ao Serviço Militar. O Tiro de Guerra nº 

26 foi extinto no período em que todas as atenções se voltavam para a 2º Grande Guerra 

Mundial, por motivos circunstanciais diversos. Em consequência dos problemas, que 

fatalmente viriam prejudicar aqueles que iriam cumprir o Serviço Militar em outros rincões, 

longe de seus familiares, interrompendo seus estudos ou mesmo o trabalho, os poderes 

municipais, receberam inúmeras reclamações. 

Dentro do Tiro de Guerra existe o museu capitã Altamira e centro de documentação da II 

guerra mundial: O centro de documentação da II Guerra Mundial constitui um espaço de 

memorial organizado pela Capitã Altamira Pereira Valadares, expedicionária Brasileira que se 

dedicou a coleção de fotografias, documentos, livros e objetos relacionados a história da II 

Guerra Mundial. Nesta atividade a criança irá desenhar a bandeira nacional do Brasil, em 

seguida cantar o hino nacional.  
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Materiais: 

- Imagens disponíveis no grupo de WhatsApp; 

- Materiais disponível em casa; 

- Aparelho de som ou TV.  

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos. 

 

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 da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Se demostrou 

compreender com facilidade e clareza os comandos dados a ela? Se a criança consegui 

reconhecer as cores da bandeira? Se ela demostra dificuldade ou facilidade na coordenação 

motora fina e grossa? 

 

O que fazer durante? 

• Convide a criança para sentar com você, compartilhe a proposta de criar um desenho da      

bandeira, usando suportes e materiais diversos.  

•     Não pegue na mão da criança na hora de realizar o desenho, é muito importante que ela se        

expresse livremente através do desenho.   

• Seja claro e objetivo; 

• Organize o espaço para ser realizado a atividade; 
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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 
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