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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 26/05/2020  

Título da Atividade: O que tem na minha casa? 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e 

fazendo-se compreender. (EI02EO04) 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

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

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

Resumo 

 Nesta atividade, vamos destacar as caracteristicas da casa de nossas crianças, a partir de 

seus pensamentos e imaginações. 

Preparação 

Materiais: 

 Uma folha de sulfite, caderno ou outra no momento disponível; 

 Cola; 

 Tesoura; 

 Revistas, jornais... 
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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: 

Em uma folha de sulfite o adulto irá desenhar o formato de uma casa. Em seguida, 

valendo-se de jornais e revistas, folhei-os conjuntamente com a criança. Assim, enquanto 

a criança observa, questione-a sobre quais dos objetos que ali se encontram também 

constam em sua casa. Estimulando a imaginação da criança, recorte e passe cola nos 

objetos por ela apontados. Logo depois, entregue a ilustração recortada à criança, e 

indique o local da colagem (qual seja, aquele desenhado no início da atividade).  

(Se você não tiver o sulfite, utilize outro tipo de folha que possa substituí-lo). 

 

Uma dica: Se possível, durante a execução da atividade proposta, coloque uma música 

ou vídeo para que seja reproduzido, enquanto vocês se divertem com recortes e 

colagens. Sugestão de música para tal atividade: “Mundo Bita- Nossa Casa”. 

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1. Desenhe o formato de uma casa na folha de sulfite; (Se você não tiver o 

sulfite, utilize outra espécie de folha que possa substituí-la). 

2. Coloque a música e/ou vídeo para que seja (m) reproduzido (s) durante a 

atividade; 
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3. Folheie revistas, jornais, junto com a criança, procurando por imagens que 

remetam a objetos existentes em casa, os quais serão indicados pela criança; 

4. Recorte as imagens escolhidas por ela, passe a cola em seu verso e de para 

a criança colar no formato da casa que foi desenhado na folha de sulfite no começo 

da atividade. 

 

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, disponivel em:  

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

al_site.pdf, a partir da pag.44; 

 Sugestão de música/ ou vídeo para esta atividade, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo 

Nome da música: Mundo Bita – Nossa Casa. 

Boa atividade!!! 

 

 

 

 

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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