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Objetivos de Desenvolvimento: 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01); 

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

descobertas (EI01ET03).  

 

Resumo: 

Conta-se que a origem das bonecas ABAYOMI "se deu na época da escravidão, onde as 

mulheres negras faziam bonecas para as crianças, jovens e adultos. Elas as confeccionavam 

com pedaços de suas saias, único pano encontrado nos navios negreiros, para acalmar e trazer 

alegria para todos.   

Sendo assim hoje, após assistiremos a um vídeo feito com muito amor por uma das nossa 

Estagiária chamada Jovana, que na qual ela introduzirá o tema desta semana e apresentará o 

passo-a-passo de como fazer esta boneca. Em seguida iremos construí-la e incentivar a criança 

a explorar este novo brinquedo. 

 

Materiais: 

• Vídeo com a confecção (WhatsApp); 

• Tecido; 

• Tesoura (para uso exclusivo do adulto). 

 

Espaços:  

Para esta atividade, minha sugestão é que ela aconteça em um ambiente mais reservado, pois 

ela terá duas importantes etapas, sendo a confecção e em seguida e exploração. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 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 a reação da criança ao ver a boneca pronta,  será que ela irá gostar do que 
esta vendo ou irá apresentará estranhamento? 

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Para que a criança se familiarize com o tema, inicialmente apresente o vídeo que será 

disponibilizado via WhatsApp, com uma breve explicação do tema.  

Realize a confecção da boneca, se possível com a participação da criança.  

Em seguida inicie um diálogo, apresentando a boneca. Depois permita que seu pequeno   

explore este novo brinquedo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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