
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 27 de julho de 2020 

 

Título da atividade: Aprendendo com as cores. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar com objetos tridimensionais (EI02TS03); 

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

forma etc.) (EI02ET05). 

 

Resumo:  

Confeccionar o próprio brinquedo pode ser uma experiência estimulante e muito 

divertida! 

Nesta atividade vamos utilizar as cores para estimular aspectos manuais e de 

desenvolvimento cognitivo, separando e pregando prendedores coloridos em caixa de 

papelão previamente pintados pela família. 

 

Preparação 

Materiais: 

Para a confecção do brinquedo será necessária a utilização de tinta em cores diversas, 

pincel, prendedores de roupa e tesoura (uso exclusivo do adulto). 

 

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:  

Os espaços bem iluminados são ideais para a execução desta atividade, visando conforto 

ao construir o brinquedo e participar da brincadeira. Esteja à vontade para escolher o 

melhor ambiente 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 30 

minutos, entre confecção e desenvolvimento. 

 

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 consegue diferenciar e nomear as cores durante a confecção e se demonstra 

segurança ao manusear o pincel com tinta para colorir os prendedores.  

Ao desenvolver a brincadeira, esteja atento a observar se a criança compreendeu como 

participar, se consegue manusear os prendedores, pregando e tirando nas cores 

referentes e se interage oralmente demonstrando interesse em brincar. 

  

O que fazer durante?  

Convide a criança com entusiasmo a construir um brinquedo colorido, dê liberdade para 

que escolha as cores e manuseie os prendedores, colorindo-os. Durante a construção, vá 

encorajando e elogiando as escolhas da criança, além de fazer suas escolhas também, 

seja parte integrante da brincadeira desde o início. 

Confeccione previamente a caixa com a divisão de cores. Depois de secos, proponha a 

brincadeira intercalando a vez do participante em colocar os prendedores nas cores 

referentes. 

Com alegria, faça deste momento especial, esteja presente e disposto a passar um tempo 

de qualidade com seu (a) filho (a), sendo exemplo de paciência e coragem em se superar 

e aprender. 

 

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/ 

 

 

 

 

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/

