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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 18/08/2020 

Título da Atividade: Emília, uma boneca de pano. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

descobertas (EI01ET03); 

• Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04); 

• Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre 

eles (EI01ET05). 

 

Resumo: 

Hoje nós iremos conhecer a “Emília”, uma boneca de pano feita pela tia Anastácia, que 

coemçou a falar depois de tomar uma piplula falante, conhecida por participar dos episódeos 

do “Sítio do Pica-pau-amarelo”.  

Como para a construção dessa boneca, foi utilizado retalhos de tecidos, iremos oferecer para 

nossos pequenos vários tipos de tecidos, com diferentes textura, propiciando o manuseio e a 

exploração.  

 

Preparação: 

Materiais: 

• Peças de roupas feitas com diferentes tipos de tecidos.  

 

Espaços: 

Proponho que está atividade seja em um lugar amplo e sem muitas distrações. 

 

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 
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servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

Observe Atentamente: 

Note como a criança irá reagir diante tantos tecidos e roupas a sua disposição. Observe se será 

apresentado alguma preferência por tecido ou cor especificamente.   

 

O que fazer durante? 

Com a criança sentada de forma confortável. Ofereça os tecidos para que ela possa manuseá-los 

livremente, caso a criança apresente algum tipo de receido, incentive-a colocando esses tecidos em 

suas mãos e dizendo: _Olha como essa roupa é fofinha, este ja é mais aspero e esse é lisinho! 

Para que assim ela possa nomear as diferentes sensações  que  esta sentido ao tocar nos tecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

