
                           

                                    ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

           

Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Terça-feira, 13 de outubro de 2020 

 

Título da atividade: Encaixando e descobrindo. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar 

letras e outros sinais gráficos (EI02EF08); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.) (EI02ET05); 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02). 

 

Resumo: 

O início de novas aprendizagens passa pela experiência do toque e da observação que, 

nesse caso, de curvas e formas com as letras, explorar de maneira lúdica pressupõe 

assimilação de novos conhecimentos. 

 

Preparação 

Materiais: 

Serão necessários, potes com tampa, EVA, papéis, tecidos, canetinhas ou tinta. 

 

Espaços:  

Qualquer ambiente aconchegante e bem iluminado seria bem aproveitado para o 

desenvolvimento da atividade. Indicam-se a sala ou áreas externas, porém, sintam-se à 

vontade para escolher a melhor opção entre suas possibilidades. 

 

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 

podendo ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 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 interage oralmente, se reconhece e nomeia cores e letras, se demonstra 

interesse em participar e se desenvolveu habilidades para encaixar as tampas nos potes. 

 

O que fazer durante?  

Inicie um diálogo com a criança, perguntando se ela sabe onde mora, se sabe que a casa 

dela fica em uma cidade e se saberia nomear a cidade em que mora, vá conversando 

utilizando palavras simples e objetivas. 

Trace as letras em tamanho grande e bastão e mostre-as junto aos potes para a criança, 

explique que aquelas letrinhas compõem o nome da cidade de Batatais e que esta é a 

nossa cidade. Proponha a brincadeira de tampar os potes de acordo com as letras, onde a 

tampa com a letra B fecha o pote marcado também com a letra B e assim, até formar 

toda a palavra. 

Demonstre entusiasmo em auxiliar o seu (a) filho (a) durante a brincadeira, participe 

com paciência e lembre-se que ele (a) está em processo de aprendizagem e a mediação 

positiva pode auxiliar e tornar o momento prazeroso facilitando assimilação de 

conhecimento por parte dele (a). 

  

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 

 


