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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A                          Data: 28/10/2020  

Título da Atividade 03: Conhecendo a praça da matriz  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

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

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. (EI02TS02); 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.). (EI02ET02); 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

(EI02EO01);  

Resumo: 

A Praça Cônego Joaquim Alves é formada por esculturas em plantas, arte conhecida 

como topiaria, inicialmente modelados pelo artista Jorge Sandrin, e hoje, continua pelo 

artista plástico e funcionário público Paulo Bérgamo. É uma característica específica do 

jardim francês, associado ao passado da monarquia francesa, o jardim com plantas 

esculpidas representava o controle do monarca, inclusive, sobre a natureza. 

Inicialmente, leve a criança para observarem as plantas e árvores que tenha na sua casa. 

Peça que colete uma variedade de folhas, flores, galhos e outro tipos de materiais que a 

criança ache interessante.  Leve aos materiais recolhidos para o ambiente escolhido, 

depois em uma folha de sulfite ou em outro material que você tiver em casa, deixe a 

criança fazer uma colagem usando sua imaginação. 

   

Materiais: 

• Folha de sulfite; 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

• Cola; 

• Folhas de arvores, flores e galhos. 

 

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 texturas das folhas e flores? Se ela demostra dificuldade ou 

facilidade na coordenação motora fina e grossa?  

 

O que fazer durante? 

• Incentive para que a criança descrevam as características das folhas que coletou; 

• Levante algumas questões como: "Com o que as folhas se parecem?", "Elas tem algum 

algum cheiro?", "Quando apertadas, fazem algum som?"; 

• Converse com a criança também sobre as árvores das quais as folhas caíram, comente  

sobre a altura das árvores, os troncos, galhos e ramos e, também, sobre o cuidado que  

devemos ter com as árvores e plantas. Neste momento, você pode explorar também 

conceitos matemáticos como maior e menor, alto e baixo. 
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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/

