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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 20/08/2020  

Título da Atividade: A sereia Iara! 

 

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) 

• 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) 

 

Resumo 

Hoje, quinta-feira, nossos pequenos aprenderão sobre um novo personagem folclórico, a 

sereia IARA! 

“A lenda da Iara conta, que ela é uma sereia invejável, que além de ser muito vaidosa, 

cuida das águas dos nossos rios, dos animais e adora cantar para os seus amigos da 

Floresta.” 
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Preparação 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Tinta guache ou giz de cera; 

- Materiais avulsos para decorar, de acordo com o que estiver disponível em casa. 

 

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 ser convidada para ilustrar a sereia Iara, a criança compreende o que é proposto? 

Desenvolve progressivamente as suas habilidades manuais? Gosta de utilizar materiais 

variados para manipulação? Em sua ilustração ela procura registrar e expressar os seus 

sentimentos e opiniões. Após o término da ilustração da sereia Iara, a criança observa a 

sua criação e fica interessada em contar alguma história oralmente, com base no tema 

sugerido? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Pois bem, para que nossas crianças conheçam um pouco mais sobre sua lenda, 

hoje, o adulto responsável por acompanhar a atividade, reproduzirá o vídeo 

disponibilizado no grupo de WhatsApp, para que a criança possa assisti-lo; 
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2. Feito isso, o adulto auxiliará à criança na confecção de uma linda sereia Iara. 

Para isso, estimule-a a usar a imaginação; 

3. Fique à vontade quanto ao modo de execução, replicando com à criança um dos 

exemplos sugeridos; 

4. Como demonstra a primeira imagem anexa, fazendo o uso de uma folha de 

sulfite, recorte o formato do cabelo e calda da sereia, em seguida, cole-os sobre 

um palito de sorvete, e peça para a criança colori-lo; 

5. Ou, ainda, conforme demonstra a segunda imagem, crie um belo desenho para 

que seja colorido pela criança, e fique à vontade para enfeitar a calda da sereia, 

de modo que desperte à atenção dela. 

 

Obs.: Vale lembrar que o adulto deverá auxiliar a criança do início ao fim, mas 

é ela quem dará cor e vida à sereia Iara! 

 

Obs.2: Caprichem, pois à sereia Iara é extremamente vaidosa, e merece ficar 

linda! 

 

Exemplos: 
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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 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; 

• Vídeo no YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=gDEnVgMcJDA&feature=youtu.be. 

 

 

 

 

 

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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