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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data:05/08/2020 

Título da Atividade: Presente do papai. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

 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); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 

Resumo: 

Você sabia que o Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães é comemorado anualmente 

no segundo domingo de agosto no Brasil? Nesta data, os filhos homenageiam e agradecem 

aos papais por toda a companhia, suporte e carinho recebido ao longo de suas vidas. Assim 

como  quem tem pai, padrasto, ou se a mãe tem também o papel de pai, ou o avô, tio tem esta 

representação paterna na vida da criança. Por isso nesta atividade iremos confeccionar uma 

camisa personalizada para presentear. O pequeno pode até participar na hora da pintura! Com 

a ajuda do membro da familia a criança irá colorir uma camisa para presentar o pai ou alguém 

que o represente. 
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Preparação: 

Materiais: 

Uma camisa de adulto que possa ser usada para realizar a lembraça para o pai ou o 

representante. Tinta guache e pincel. 

 

Espaços: 

Sala, quintal, jardim ou varanda. Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e 

segurança, proporcionando possibilidades para realização da atividade. 

 

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: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra 

interesse em confeccionar a lembrança? Como a criança se interage com o adulto do sexo 

masculino? 

 

O que fazer durante? 

1. Estimular a linguagem oral para conversar sobre figura paterna; 

2. Deixar a criança escolher a cor para colorir a camiseta; 

3. Organize o espaço para ser realizada a atividade; 

4. .Organize os materiais antecipadamente; 
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5. Depois de pronta peça para a criança entregar a camiseta personalizada para seu pai ou para 

a pessoa que o represente e que faça parte da família podendo ser um tio, irmão ou até mesmo 

um padrinho; 

6.Tire fotos durante a preparação da lembrança e no momento da entrega do presente vai ser 

muito emocionante. 

 

 

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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