
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 08 de junho de 2020 

 

Título da atividade: Enrolando o Corona vírus.  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

  Compartilhar os objetos e espaços com crianças e adultos (EI02EO03); 

 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); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre características e 

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01). 

 

Resumo:  

As crianças nessa fase do desenvolvimento precisam do concreto para compreender e 

assimilar novas aprendizagens, sendo assim, a atividade de hoje terá como principal 

ferramenta nessa construção de novos conhecimentos, o manuseio de massa de modelar, 

buscando reproduzir o formato circular do vírus durante uma conversa sobre o que é o 

Covid 19 e a importância da higiene do próprio corpo e das nossas casas, além do 

isolamento social para a prevenção. 

 

Preparação 

Materiais: 

A utilização de massa de modelar, que pode ser industrializada ou preparada pela 

família, será ferramenta para o desenvolvimento desta atividade. 

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


 

Espaços:  

Visando o conforto da criança bem como de seus familiares, indicam-se ambientes que 

ofereçam espaço para que se sentem no chão ou que disponha de superfície plana, 

indicam-se o chão da sala, a mesa da cozinha ou garagem, caso sua casa conte com 

esses cômodos. Esteja à vontade para escolher a melhor opção dentre suas 

possibilidades. 

 

Tempo sugerido:  

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 tem algum conhecimento sobre o novo vírus e consegue utilizar a 

linguagem oral para expressar. Esteja atento ao tempo de concentração que dedica ao 

manuseio da massa de modelar, se sente segurança ou receio ao toque do material e se 

fala sobre a cor e o formato circular proposto.  

   

O que fazer durante?  

Mostre a massa de modelar, se já tiver pronta ou proponha a construção, e durante o 

manuseio inicie uma conversa perguntando à criança se ela conhece o Covid 19, se sabe 

o que é. Dê sequência a conversa, abordando as precauções que devem ser tomadas para 

evitar o contágio e o formato circular do vírus. Seria interessante compará-lo a bolinhas 

pequenas e propor a confecção delas com a massa. 

Mantenha-se disposto a participar da atividade junto com a criança e atento ao 

manuseio, elas podem tentar levar a massa à boca. 

 

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/ 

Receita da massa de modelar: https://br.pinterest.com/pin/632544710134674976/ 

 

 

 

 

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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://br.pinterest.com/pin/632544710134674976/

