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Quinta-feira, 03 de setembro de 2020 

 

Título da atividade: Expressão e arte. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 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); 

 Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos 

sociais (EI02EF07). 

 

Resumo:  

Nesta atividade, vamos expressar através de desenho e colagem as lembranças dos 

momentos na creche ou até mesmo imaginar o que poderia ser vivenciado em 

companhia dos colegas de turminha. 

  

Preparação 

Materiais: 

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

papel ou papelão e revistas para rasgar imagens. 

 

Espaços:  

Escolha entre suas possibilidades, ambientes que contem com superfície plana e boa 

iluminação, indicam-se áreas externas, sala ou cozinha. 

 

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 fala sobre suas memórias ou imagina situações que foram ou poderiam ter 

sido vividas na creche, se demonstra interesse em participar da atividade, se demonstra 

segurança ao manusear os objetos riscantes e se vira as folhas de revistas ou jornais e as 

rasga com habilidade. 

 

O que fazer durante?  

Converse com seu (a) filho (a) sobre a creche ao passo que mostra a imagem da frente 

desse local, fazendo perguntas como “Você se lembra da creche?”, “O que você fazia lá 

ou poderia fazer?”, “Gostaria de rever os amiguinhos e as educadoras?” entre outras, 

que possam surgir durante o diálogo. Posteriormente, proponha rasgar imagens de 

revistas para buscar a reprodução do ambiente com colagens e através de desenho. 

Durante o desenvolvimento da atividade, permita que a criança se expresse com 

liberdade, que opine sobre suas preferências durante o manuseio de materiais e na 

criação do ambiente. Assuma uma postura estimulante e encorajadora, elogiando e 

participando efetivamente com disposição, sem fazer pela criança, pois, esta atitude é 

limitante. 

 

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 

 


