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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 29/10/2020 

Título da Atividade: Observando o mundo de forma colorido. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões (EI02EF01);  

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03);  

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01);  

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

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

tridimensionais (EI02TS02); 

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

compreender (EI02EO04). 

 

Resumo: 

Construída a partir de 1893, o Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde é o marco inicial da 

formação urbana de Batatais, sendo as primeiras edificações residenciais e comerciais erguidas no 

seu entorno. No seu interior há belíssimos vitrais elaborados pela firma paulista de Conrado 

Sorgenicht, onde conseguimos enxergar o lado de fora de forma colorida.  

Nesta atividade a criança irá realizar uma experiência utilizando papel celofone anexado a um 

vidro, permitindo que o pequeno observe o mundo de forma colorida.   

 

Preparação: 

Materiais: 
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Papel celofane ou sacola plástica transparente colorida.  

 

Espaços: 

Como esta atividade envolverá observação, sugiro que ela aconteça em um ambiente mais 

reservado e que não tenha tantas distrações facilitando a interação com o conteúdo que está sendo 

proposto.  

 

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 grupo 

do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material servirá para a 

garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Como a criança explora os materiais oferecidos a ela? Qual sua reação ao observar o outro lado do 

vidro por meio dos papeis celofone coloridos? Gosta do que esta vendo? Demonstra interesse em 

participar da atividade?   

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente dialogue com a criança como é o interior da “Igreja Matriz” dizendo que: - Em 

seu interior há belíssimos vitrais coloridos e apresente as imagens que serão disponibilizadas 

via WhatsApp.  

2. Escolha um ambiente da casa que tenha vidro ou blindex, podendo ser janela, porta ou box 

de banheiro. Passe um pano humido e grude o papel celofane. 

3. Incentive a criança a olhar o que tem do outro lado, aproveite este momento para brincar 

com ela, vá para de trás do vidro e volte para perto dela, para que assim ela perceba a diferença 

das cores. Com certeza será uma experiência repleta de aprendizados. 
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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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