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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data:16/06/2020 

Título da Atividade 02: Milho no rolinho de papel higiênico. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

  Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de 

manuseio de diferentes materiais e objetos. (EI01CG05); 

  Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo novas 

descobertas. (EI01ET03); 

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

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

tridimensionais. (EI02TS02); 

 

Resumo: 

Como o mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e 

salgados, relacionados às festividades do Mês, são feitos deste alimento. Pamonha, curau, 

milho cozido, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho são apenas alguns exemplos. 

Nesta atividade a criança irá confeccionar uma espiga de milho com rolinho de papel 

higiênico e materias disponiveis em casa, Ex: papel crepom, tinta guache, revistas, retalhos de 

papeis coloridos. Use sua imagimação! 

 

Preparação  

Materiais: 

 Rolinho de papel higiênico; 

 Papel crepom, tinta guache, revistas e retalhos de papeis coloridos; 

 Cola 



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 

 

 

 

Espaços: 

Sala, quarto, cozinha ou local onde tenha uma mesa para a crinça se sentir confortavel. 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 ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Demonstra interesse em participar da atividade? Interage socialmente com a família? 

Demonstra desenvolvimento em suas habilidades manuais? Comunica suas necessidades e 

desejos utilizando palavras? Explora os materiais proposto? Dialoga com a família 

expressando suas opiniões? 

 

O que fazer durante? 

1. Comente com a criança sobre a importância do milho para nossa saúde, explicando que 

ele é uma grande fonte de energia da qual precisamos para crescer, estudar e trabalhar.  

2. Disponibilize os materiais necessários para crianças e ajude-as a confeccionar uma 

espiga de milho. 

3. Depois de pronto exponha em um local visível para engrandecer o seu trabalho. 
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Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em:h 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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