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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 31/08/2020  

 

Título da Atividade: Criação e observância do símbolo da Creche, um lindo arco-

íris! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

• Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. (EI02CG04) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 

teatrais assistidos etc. (EI02EF05) 

• Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

(EI02EF06) 
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Resumo 

É com grande satisfação que, mais uma vez, daremos início a um novo tema de atividades 

remotas. No mês de setembro, em especial, a cada semana será desenvolvido um 

subtópico referente a nossa Creche (tema central), e, para iniciarmos, discorreremos sobre 

sua história. 

Sendo assim, a atividade de hoje será voltada para criação e observância do símbolo da 

Creche, que se trata de um lindo arco-íris! 

 

Preparação 

Materiais: 

- Uma folha de sulfite; 

- Tintas guache; 

- Uniforme. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

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. 

  

Observe atentamente: 

A criança demonstra uma imagem positiva de si, ao ser convidada para observar e 

reproduzir o arco-íris? Demonstra independência no cuidado com o seu corpo, ao utilizar 

tintas guache, não gosta de sujar-se ou existe algum bloqueio quanto a isso? Desenvolve 

suas habilidades manuais, adquirindo controle para pintar. Relata as suas experiencias e 

fatos acontecidos para outras pessoas de seu convívio? Com a atividade finalizada a 

criança observa o seu trabalho, e forma alguma história referente ao desenho? 
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O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá despertar na criança 

o interesse de descobrir mais sobre o símbolo, durante a observação conjunta, 

cujo símbolo encontra-se estampado em nosso uniforme, e conforme 

mencionado, se trata de um belo arco-íris; 

2. Após a observação conjunta, com o auxílio do adulto, à criança deverá ilustrar 

o arco-íris em uma folha de sulfite, com várias cores de tinta guache que 

estejam disponíveis em casa; 

3. Conforme orientado, o adulto deverá auxiliar a criança na ilustração a ser 

realizada, ou seja, todos os movimentos a formarem o arco-íris serão feitos 

através dos dedinhos da criança, verdadeira autora da “obra”. 

 

Obs.: Essa atividade, em especial, deverá ser realizada com a criança devidamente 

uniformizada (caso não seja possível, não deixe de realizá-la). 

Obs.2: O símbolo de nossa Creche será disponibilizado aqui em nosso grupo do 

WhatsApp. 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44; 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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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 

 


