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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 22/09/2020  

Título da Atividade: “As flores da primavera!”                   

 

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) 

 

Resumo 

Hoje, dá-se início à primavera, uma das quatro estações do ano. 

“A primavera é considerada por muitos a estação mais bonita do ano. Isso se deve ao fato 

de que nela ocorre a floração de diversas espécies de plantas. As paisagens enchem-se de 

cores, deixando ruas, campos, parques e jardins com o aspecto alegre e vívido.” 
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Preparação 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Pincel; 

- 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 demonstra uma imagem positiva ao iniciar a atividade remota do dia. Gosta da 

sensação da tinta guache em suas mãozinhas, explora os movimentos e as habilidades 

manuais. Conversa com o adulto responsável por acompanhar a atividade, cria e conta 

histórias através da flor feita com o carimbo das mãos. Elogia o seu desenho. 

 

O que fazer durante a atividade? 

1- A proposta de atividade de hoje, terça-feira, consiste em discorrer sobre o presente 

tema com à criança, para que ela explore nessa atividade essa estação tão bela, 

devendo ser ilustrado em uma folha de sulfite, o que melhor representa a 

primavera, as flores; 

2- O adulto responsável por acompanhar a atividade, fazendo uso de um pincel, 

deverá passar tinta guache nas mãozinhas da criança; 

3- Em seguida, irá carimbá-las em uma folha de sulfite, formando uma linda flor 

(como demonstrado no exemplo anexo à atividade)! 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

 

 

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 
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