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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 10/06/2020  

Título da Atividade: Minha rua, meu bairro! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 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) 

 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) 

 

 Resumo 

Queridas famílias, o bairro, a rua em que a criança reside, bem como a comunidade em 

que se encontra inserida, reservará num futuro próximo grandes lembranças. Lembranças 

relacionadas às brincadeiras no parque da comunidade, ou até mesmo um passeio pela 

pracinha no fim de tarde. 
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Preparação 

Materiais: 

-  Folha de sulfite; 

- Lápis de cor, giz de cera, 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: 

A criança consegue compreender o que é explicado a ela, e também é compreendida? Ela 

identifica o local que foi desenhado? Como está seu controle de coordenação motora ao 

desenhar, rabiscar e traçar o desenho? A partir do desenho realizado pelo adulto de um 

lugar conhecido e frequentado pela criança no bairro, ela relata alguma história vivida, 

ou busca por alguma lembrança em sua memória que já esteve naquele lugar? 
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O que fazer durante a atividade? 

 

Em meio à pandemia, não será possível colocarmos em prática uma brincadeira no 

parquinho ou um passeio pelo bairro. 

 

1. Irá traçar em uma folha de sulfite, a rua em que a criança reside, podendo 

destacar um local específico que ela frequenta no bairro (um parque, pracinha, lago, 

etc.); 

2. Feito o desenho o qual remeterá a lembrança escolhida, o adulto orientará a 

criança a pinta-lo; 

3. Deixando-a se divertir, enquanto explica o que está sendo pintando, 

enfatizando o local por ela frequentado; 

4. O adulto deverá estimular a criança a se recordar sobre os momentos 

vivenciados no local desenhado. 

 

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 

 


