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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 03/11/2020  

Título da Atividade: “Nossa querida Con Silva!” 

 

Objetivos de desenvolvimento 

• 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) 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

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

(EI02EF06) 

• Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras 

e outros sinais gráficos. (EI02EF09) 

Resumo 

Na nova semana de atividades remota que se inicia, desenvolveremos com as crianças 

tarefas relacionadas a artistas que marcaram o nosso município de Batatais! 

Sendo assim, hoje nossas crianças vão conhecer um pouco da querida Con Silva.  

Con Silva, é uma artista plástica, pesquisadora da cultura brasileira e instrutora de artes.  

Um breve vídeo será disponibilizado para que seja reproduzido à criança, que assistirá ao 

conteúdo acompanhada do adulto responsável por repassar a atividade.  

Deste modo, a criança conhecerá mais da trajetória dessa artista. 
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Preparação 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Lápis de cor, giz de cera ou tinta guache. 

 

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: 

Ao desenvolver a atividade proposta, a criança desenvolve progressivamente as suas 

habilidades manuais? Na utilização dos materiais variados, como pincel, tinta guache, a 

criança demonstra uma imagem positiva de si? Dialoga com o adulto responsável por 

acompanhar a atividade, e relata os seus sentimentos e opiniões? Cria e conta histórias 

oralmente, com base em seus traços desenvolvidos? Os seus traços são satisfatórios? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1- Reproduza para a criança o vídeo disponibilizado no grupo do WhatsApp da Con 

Silva; 

2- Após a reprodução do vídeo, a proposta de atividade de hoje, será a criação de 

uma linda “obra de arte” que remeta aos trabalhos de Con Silva; 

3- Com uma folha de sulfite em mãos, o adulto deverá auxiliar a criança na criação 

de traços de livre punho, formando assim uma linda “obra de arte”; 
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4- Para execução da atividade, poderá ser utilizado lápis de cor, giz de cera ou tinta 

guache, de acordo com os materiais que estejam disponíveis no momento. 

 

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. 

 

 

 

 

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 

 

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

