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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA
Nome da Professora: Graciane

Sala: Berçário II - A

Título da Atividade: Cartaz ilustrativo para o dia dos pais

Data: 04/08/2020

Resumo:
A atividade proposta de hoje, auxilia no desenvolvimento da coordenação viso-motora e
nas habilidades manuais. Por isso, serão oferecidos revistas e outros tipos de materiais
pedagógicos para a confecção de um cartaz ilustrativo, com a finalidade de homenagear
os papais da comunidade.

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento
desta atividade.
Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI01EF07); (EI02EF01) e
(EI02CG05).

Materiais:
● Revistas, livros ou jornais;
● Folha A4;
● Tesoura (para o adulto manusear);
● Cola;
● Caneta hidrocor / giz de cera / lápis de cor.

Execução:
Iniciar uma conversa com a criança sobre a atividade que irão realizar e em seguida,
disponibilize revistas, livros ou jornais para a criança manusear livremente.
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O que fazer durante?
● Auxilie a criança a encontrar imagens que estejam relacionadas ao dia dos pais;
● Para recortar as imagens, será necessário que o adulto responsável faça o recorte;
● Passe cola no verso de cada imagem e a coloque na mãozinha da criança para ela
realizar a colagem na folha A4 (não há problema se a criança colar a imagem torta ou
amassar, isso faz parte do desenvolvimento infantil);
● Não se esqueça de elogiar sempre a criança de forma positiva para incentivá-la a
realizar a atividade;
● O adulto responsável pela atividade, deverá escrever uma frase para homenagear os
pais nesta data;
● Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da atividade. Proponha que
organizem os materiais utilizados;
● Durante a organização você pode conversar com a criança sobre a experiência que
tiveram e colocar o cartaz em um lugar de visibilidade para homenagear os papais da
comunidade neste período de quarentena, como por exemplo o portão da própria
casa.

Cuidado! A tesoura é do uso de um adulto. E, atenção com a cola, para os pequenos
não colocarem na boca.

Registro da Atividade:
Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do Whatsapp
de comunicação neste período de suspensão das aulas.
Links importantes:
Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em:
https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas.
Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil.
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Atenção!!!
E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus!

Se puder
fique em
casa

Evite lugares
com muitas
pessoas

Lave bem
as mãos

