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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane 

Turma: Berçário II - A                          Data: 26/05/2020 (terça-feira) 

Título da Atividade 01: Minha família mora em meu coração. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

● 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) (EO01ET01). 

 

Resumo: 

Oferecer diferentes materiais para as crianças traçarem marcas gráficas é uma maneira 

de ampliar a capacidade de expressão delas e o conhecimento que têm do mundo. 

Portanto, nesta atividade será oferecido algo diferente para os pequenos colorirem o 

desenho do coração. 

 

 

 

 Materiais: 

- Folha A3 com o desenho de coração; 

- Tinta guache vermelha; 
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- Esponjinha; 

- Pratinho de plástico. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos. 

 

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. 

 

Observe Atentamente: 

Observar a relação da criança com o adulto (Como a criança reage ao ser convidada a 

realizar a atividade proposta? Demonstra interesse?); Observar os movimentos que ela 

utiliza para fazer os movimentos e a forma como ela segura a esponja ao realizar a 

pintura. 

 

O que fazer durante? 

1 – Em um ambiente confortável em que a criança possa se sentar e apoiar o desenho 

que irá colorir apresente os materiais que irão utilizar nesta atividade; 

2 – Em um pratinho de plástico, despeje um pouquinho de tinta guache vermelha para 

molhar a esponja com maior facilidade; 

3 – Deixe que a criança segure a esponja antes de colocar a tinta; 

4 – Ajude a criança a passar a esponja na tinta e em seguida fazer movimentos de bate, 

bate sobre a folha na região do coração; 

5 – Diga a criança como está ficando lindo seu trabalho; 

6 – Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da atividade. Proponha que 

organizem os objetos utilizados; 

7 – Durante a organização você pode conversar com a criança sobre a experiência que 

tiveram. 
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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. 

 

 

 

 

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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