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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 06/10/2020 

Título da Atividade: Aviões de papel. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

• Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente (EI01TS01);  

• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03). 

 

Resumo: 

Quem nunca brincou de avião de papel na infância?   

É uma brincadeira que além de muito divertida, auxilia a criança em relação a questão espacial 

que é ter noção de longe, perto, alto, baixo, entre outros. Outra maneira de explorar está 

brincadeira é a questão dos estímulos sonoros, que acontecem no momento em que o adulto 

realiza o som do avião decolando.   

Sendo assim iremos construir um avião de papel e estimular em nossos pequenos dirvesas 

oportunidades de exploração. Em seguida cantaremos a música “Nosso Avião” da dupla de 

palhaços Patati Patatá, para alegrar ainda mais este momento.  

 

Materiais: 
• Folha retangualar, podendo ser de revista, sulfite, panfleto de mercado, entre outras; 

• Música “Nosso avião” do Patati Patatá.  

 

Espaços:  
Nesta atividade iremos utilizar dois ambientes, um mais reservado, pois a criança irá assistir a 

um videoclipe. E em um segundo momento iremos precisar de um lugar maior que não ofereça 

riscos para o bebê, pois iremos brincar com um avião de papel.  
 

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. 

 

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.  
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Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ao assistir o viedo clip, será que ela vai demonstrar 

interesse? Ou irá sair para brincar?  

Observe também como será o momento da brincadeia com o avião, se ela irá em busca dele, ou 

apenas irá olha o que esta aconcendo em sua volta. 

 

O que fazer durante? 

Primeiramente faça o avião de papel, em seguida apresente para a criança como ele voa, 

fazendo os som que ele realiza ao decolar.  

Durante a brincadeira descreva para a criança o que esta acontecendo com o avião, quando 

ele estiver subindo, desendo, longe e perto.  

Em seguida coloque a música “Nosso avião” do Patati Patata, e sempre que falar a palavra 

avião aponte para o que foi confeccionado por vocês.  

Com certeza será um momento muito rico e repleto de aprendizagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

Música “Nosso avião”:  https://www.youtube.com/watch?v=f_4bhGey-3A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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