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Título da atividade: Passo a passo para a história. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender (EI02EO04). 

 

Resumo: 

Novas aprendizagens serão propiciadas através da observação de imagens históricas da 

fundação da creche e dos personagens generosos que possibilitaram que tudo 

acontecesse para que, posteriormente, sejam confeccionados dedoches deles. 

  

Preparação 

Materiais: 

Serão necessários papéis, objetos riscantes (canetinhas, lápis de cor e giz de cera), 

tesoura (uso exclusivo do adulto) e ferramenta virtual para expor as fotos. 

 

Espaços:  

Os espaços que disponham de boa iluminação seriam muito bem aproveitados no 

desenvolvimento desta atividade. Indicam-se a sala ou as áreas externas.  

 

Tempo sugerido:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança dedica tempo à observação da imagem e se o faz com atenção, 

mencionando detalhes, se demonstra segurança ao manusear os objetos riscantes, se 

interage oralmente e demonstra interesse em participar da atividade. 

 

O que fazer durante?  

Convide a criança a conhecer os personagens da história da creche através de 

ferramenta virtual e questione características que podem chamar a atenção dela, como 

por exemplo, a imagem de outras crianças, óculos ou chapéus. Após a observação, 

proponha colorir os personagens desenhados anteriormente pelo adulto, que 

posteriormente, deverão ser recortados (pelo adulto mediador), para utilização como 

dedoche. 

Durante o desenvolvimento da atividade, permita que a criança expresse suas 

preferências em relação aos objetos para colorir os dedoches, interaja de maneira 

positiva, dando espaço para perguntas, respondendo-as de maneira simples e objetiva. 

Estimule a criança participando com alegria, encoraje elogiando suas conquistas e 

confirmando que confia na capacidade dela. 

 

Links importantes: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


 

 

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 

 


