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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 
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Turma: Berçário I-A Data: 04/09/2020 

Título da Atividade: Maquete da creche parte 2. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03). 

• Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso (EI01EO05). 

• Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) 

na interação com o mundo físico(EI01ET02). 

 

Resumo: 
Contianuando a construção da nossa creche, vamos deixá-la, mais agradável e vistósa, 

colocando árvores, flores e a frente da creche.  

 Para a confeccção da frente da creche, utilizaremos caixa de leite na horizontal, com um 

lindo tehado, feito de papel. 

E as árvores que componhem o visual, serão as mãos dos nossos pequenos, carimbadas 

com tinte em uma folha, posteriormente recortadas e coladas a um palitinho. 

 

 

Preparação: 

Materiais: 

• Caixa de leite; 

• Tinta; 

• Tesoura (para uso exclusivo da adulto mediador); 

• Cola; 

• Palitos (de sorevete, churrasco ou até mesmo lapis colorido; 

• Folha sulfite.  

 

Espaços: 

Como iremos explorar tinta de diversas cores, sugiro que está atividade aconteça em um lugar 

de fácil higienização e que não apresente riscos para o bebê.  

 

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 30 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 
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Registro da Atividade: 
Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 

Observe como será reação da criança ao ter contato com a tinta? Será que ela vai apresentar 

receio? Ou será que ela vai permitir que seja passada a tinta tranquilamente? 

 

O que fazer durante? 

Para a confecção das árvores, será passada tinta nas palma das mãos das crianças e em 

seguida elas serão carimbadas em uma folha, quando a tinta ja estiver seca o adulto mediador 

irá recortar e colar em palito que pode ser de sorvete, de churrasco ou até mesmo em lápis 

colorido.  

Quando no mínimo três árvores estiverem construídas elas serão anexadas em volta da caixa 

de leite que irá representar a parte física da creche.  

A caixa de leite pode ser emcapada ou pintada seria interessante que fosse colocado um 

telhado, as janelas e a porta, para trazer ainda mais veracidade para nossa maquete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Link importante: 

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

http://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 
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