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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos  

Sala: Multisseriada.               Data: 22/05/2020 

Título da Atividade: O painel da família 

 

Resumo: Nesta atividade a criança terá que construir um painel. Um adulto juntamente com a 

criança irá desenhar com lápis e/ou caneta uma das mãos de todos que residem na casa, para 

que possa ser colorido posteriormente.  

       

 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento desta 

atividade.  

 

Preparação:  

Materiais:  

• Caneta, lápis, giz de cera ou lápis de cor; 

• Mesa; 

• Folha de papel. 

 

Execução:  

Prepare uma mesa para apoiar uma das mãos dos membros da família que moram na casa, 

para realizar o desenho. 
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O que fazer durante?  

• Desenhe juntamente com a criança uma das mãos de todos que residem na casa; 

• Deixe a criança colorir todas as mãos da maneira que quiser;  

• Peça para a criança identificar as mãos, de qual pessoa pertence; 

• Posteriormente exponha o trabalho em algum ambiente da casa. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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