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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 31/08/2020 

Título da Atividade 01: Conhecendo o símbolo da creche. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

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

tridimensionais (EI02TS02); 

• Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.).(EI02ET05); 

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

opiniões. (EI02EF01); 

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

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

 

Resumo: 

Durante está semana iremos trabalhar com tema: “A história da creche”. Vamos conhecer um 

pouco do nosso trabalho? Nossa iniciativa é voltada a primeira etapa da educação básica, 

indispensável para a construção da cidadania. Entendemos que educar significa oferecer 

situações de cuidados, brincadeiras, atividades lúdicas e aprendizagens, orientadas de forma 

integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento de todas as capacidades infantis. 

Priorizamos o direito de brincar através das atividades lúdicas, ações de socialização e de 

sensibilização para a defesa dos direitos das crianças, enfatizando ainda, o fortalecimento de 

laços familiares e a interação entre criança e os demais membros da família e da comunidade. 

Nesta atividade a criança juntamente com membro da família irá desenhar o símbolo da creche. 

 

Preparação: 

Materiais: 
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Folha sulfite, tinta guache de varias cores, giz de cera ou lápis de cor, os mesmos poderão ser 

substituídos pelos materiais que a família tenha em casa.  

 

Espaços:   

Sala, quarto, cozinha qualquer lugar que tenha uma mesa para desenhar. Esse espaço deverá 

acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando possibilidades de movimentos 

amplos e expressivos.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 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 diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra 

interesse em participar da atividade? Consegue identificar as cores do arco-íris visualizadas na 

imagem? Recita a quantidade e as cores do arco-íris? Consegue reconhecer o símbolo da 

creche? 

 

O que fazer durante? 

1. Convide a criança para se sentar e dialogue com ela sobre a importância da creche. 

2. Entregue para criança o uniforme da creche e deixa-a explorar e observar o mesmo. Caso 

a criança não tenha o uniforme peça que observe a imagem. 

3.  Em seguida peça para a criança desenhar o símbolo. 

4. Ajude na construção do desenho caso for necessário, mas é muito importante que a criança 

realiza sozinha mesmo que seja apenas um rabisco, deixa o pequeno se expressar. 

5. Questione a criança sobre as quantidades e  cores que se encontra no desenho do arco-íris. 
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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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

