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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 19/11/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 07: Brincando com as cores da bandeira. 

 

Objetivos específicos: 

● Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02); 

● Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01);  

● Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover 

etc.) na interação com o mundo físico (EI01ET02). 

 

Proposta pedagógica: 

O Dia da Bandeira é comemorado anualmente no dia 19 de novembro, em homenagem 

à bandeira brasileira, que foi criada logo após a Proclamação da República, em 15 de 

novembro de 1889. Esta comemoração é mais um elemento simbólico da construção da 

identidade nacional brasileira. 

Sendo assim, hoje nós iremos apresentar para os nossos pequenos as cores que 

compõem a bandeira do nosso país, através de materiais riscantes permitindo a 

exploração.  

 

Materiais: 

- Materiais riscantes (tinta guche, canetinha, lápis de cor etc.) nas cores da bandeira do 

Brasil (verde, azul e amarelo); 

- Cartolina. 

 

Sugestões para as famílias: 
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Para iniciar a proposta de hoje, o adulto mediador deverá apresentar a imagem da 

bandeira do Brasil que será disponibilizada via WhatsApp, dizendo que hoje nós iremos 

comemorar o dia dela. 

Em seguida, entregue os materiais riscantes nas cores da bandeira do Brasil, permitindo 

que a criança as explore livremente. 

 

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. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

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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