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Título da atividade: Construtores em ação. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios; 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, dentre outros; 

 Identificar relações espaciais e temporais. 

 

Resumo:  

A atividade requer disponibilidade em manusear blocos de encaixe ou objetos 

recicláveis como potes plásticos ou caixas de papelão, visando a construção de opções 

de moradias. Será possível criar grandes prédios ou casas com jardim ou até mesmo 

piscina. Parece que a diversão será garantida! 

 

Preparação 

Materiais: 

Os materiais a serem utilizados podem ser blocos de encaixe, nos tamanhos que tiverem 

disponíveis em casa, ou materiais recicláveis como potes plásticos e caixas de papelão.  

 

Espaços:  

Indicam-se ambientes com espaço disponível para a construção, como a sala ou áreas 

externas como jardim, quintal ou garagem. Escolham um lugar que atenda as 

necessidades de seu (a) filho (a) referentes à segurança e comodidade. 

 

Tempo sugerido:  
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O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 25 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Como a criança recebe a proposta da brincadeira (com interesse ou desânimo). Esteja 

atento à forma com que manuseia os objetos para a construção, se demonstra firmeza ou 

desequilíbrio, e se nomeia sua criação demonstra conhecimento referente às moradias 

existentes, trabalhadas durante a semana. 

 

O que fazer durante?  

A comunicação oral faz-se de suma importância para o relacionamento social e não 

seria diferente durante o desenvolvimento de todas as atividades voltadas às crianças. 

Considerando essa informação, interaja oralmente questionando e elogiando enquanto 

participa da brincadeira, se mostre interessado e animado. Crie possibilidades diferentes 

de montagem, como por exemplo, ao terminar a construção de uma casa proponha fazer 

um prédio, bem como, imaginar quem poderia viver nessas moradias. 

 

Link importante: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br 
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