
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 31 de agosto de 2020 

 

Título da atividade: Arco íris de lembranças. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Utilizar materiais variados de manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar com 

objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 

teatrais assistidos etc. (EI02EF05). 

 

Resumo:  

Nesta atividade, vamos relembrar um pouco da creche falando sobre as experiências 

vividas e compartilhadas com os colegas e funcionários, utilizando o lindo uniforme e 

reproduzindo o arco íris colorido que identifica a Creche Menino Jesus. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização do uniforme da creche, folha de papel ou papelão, tinta, 

esponja de louça e tesoura (uso exclusivo do adulto). 

 

Espaços:  

Os ambientes que disponham de boa iluminação seriam ideais para o desenvolvimento 

da atividade. Indicam-se áreas externas, sala ou cozinha. 

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


 

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 utiliza a fala para mencionar fatos acontecidos ou ambientes guardados na 

memória referentes à creche, se demonstra interesse em participar da atividade e se 

reconhece e nomeia as cores das tintas a serem utilizadas. Esteja atento a perceber se, ao 

manusear a esponja com tinta, a criança demonstra segurança ou receio ao toque no 

material e se verbaliza as sensações sentidas. 

  

O que fazer durante?  

Inicialmente, converse com a criança perguntando se ela se lembra da creche e das 

pessoas que encontrava lá, se sente saudade e se gostaria de brincar com os colegas 

novamente, ao passo que conversam mostre o uniforme e proponha vestir caso a criança 

demonstre interesse. Após o diálogo proponha reproduzir o arco íris do logo que 

identifica a Instituição, com pedaços de esponja molhe na tinta e imprima no papel, 

explorando as cores na sequência da escolha da criança.  

Durante a conversa e a criação, pratique atitudes de acolhimento às dúvidas da criança, 

esteja disposto a interagir e estimular com paciência. Elogie as conquistas de seu (a) 

filho (a), essas atitudes impulsionam novas aprendizagens. 

*Obs.: Quem não tiver o uniforme, utilizar o logo abaixo para que a criança visualize e 

imagine como seria estar na creche com novos amigos. 



 
 

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/

