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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 15/04/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 02: Marcas gráficas. 

 

Objetivos específicos: 

● Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

● Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

● Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02). 

 

Proposta pedagógica: 

Traçar, riscar e observar seu resultado são as primeiras experiências gráficas das 

crianças. Nesta faixa etária elas percebem que os movimentos, aliados aos materiais, 

geram marcas gráficas e passam a tentar utilizar o desenho como forma de expressão do 

que sentem e pensam.  

Por isso, na proposta de hoje os pequenos terão a oportunidade de experimentar diversas 

formas de realizar um desenho. 

 

Materiais: 

- Folhas de papéis; 

- Instrumentos riscantes (giz de cera, canetinha, tinta guache etc.). 

 

Sugestões para as famílias: 

Em um ambiente tranquilo, disponibilize os materiais riscantes juntamente com folhas 

de papeis. A seguir, convide a criança para realizar um desenho. Para que ela se sinta 
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ainda mais entusiasmada a desenhar, faça uma produção junto com ela, indicando o que 

é possível desenhar e criar na folha com os materiais riscantes. 

Ao final da atividade, converse com a criança sobre o momento que passaram juntos. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 
 

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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