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Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 

 

Título da atividade: Um apanhado de memórias. 

 

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); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo: 

Este ano, que está quase terminando, foi um pouco diferente e desafiador! A saudade 

apertou e as incertezas também, mas algo incrível aconteceu, a relação entre as crianças 

e a escola se manteve e de um jeito diferente vivemos algumas experiências que serão 

expressas nesta atividade através da arte de criação.  

Vamos pintar o ano e as belezas que ele nos permitiu viver.  

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de folha de papel, objetos riscantes (giz, lápis de cor e 

canetinhas), papéis coloridos e cola. 

 

Espaços: 

Os ambientes com boa iluminação e superfície plana seriam ideais para o 

desenvolvimento desta atividade. Indicam-se a sala ou a mesa na cozinha, porém, esteja 

à vontade para escolher a melhor opção entre suas possibilidades. 

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 

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 tem memórias das pessoas que envolvem o ambiente escolar (educadores e 

colegas), se demonstra habilidade manual e compreensão para se expressar através do 

desenho, se interage oralmente no decorrer da atividade e se demonstra interesse. 

 

O que fazer durante?  

Converse um pouco com a criança sobre as atividades realizadas neste ano, sobre os 

vídeos dos educadores que ela assistiu, sobre as novas aprendizagens e o que mais a 

imaginação e as memórias permitirem. Depois deste diálogo, proponha confeccionar um 

cartão especial, com desenhos, palavras ou colagens que lembrem as experiências 

vividas neste ano em relação ao convívio virtual com as pessoas que fazem parte da 

Creche Menino Jesus. 

No decorrer da atividade, permita que a criança se expresse, faça escolhas e opine, as 

memórias e percepções dela são muito importantes.  

 

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 

 


