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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 26/04/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Binóculo divertido 

 

Objetivos específicos:  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05); 

 Expressar –se livremente por meio de desenhos, colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02); 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. (EI03EO04); 

 Dialogar com a criança e adulto, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões. (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Entre os cinco sentidos, um dos mais utilizados é a visão, permitindo ao ser vivo captar 

informações do meio em que está inserido, processando-as e reagindo aos diversos 

estímulos. O olho apresenta diferentes partes, além de estar relacionado diretamente ao 

sistema nervoso, que tem papel fundamental na codificação das informações. Também 

se localizam na cabeça três outros sentidos: a audição, o olfato e o paladar (ou 

gustação).  
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Sendo assim, nesta atividade a criança junto com um membro da família irá 

confeccionar um binóculo de material reciclável para se divertir olhando tudo o que há 

em sua volta.  

 

Materiais: 

2 rolos de papel higiênico (vazio), papel celofane ou plásticos coloridos transparentes, 

tesoura, barbante, adesivos, lápis, tinta guache. Etc. ou outro material que família tenha 

em casa. 

 

Sugestões para as famílias:  

Você vai precisar de dois rolos de papel higiênico. Pinte os rolos com tinta guache e 

deixe secar. Cole os dois rolos com cola branca. Você também pode colocar um pedaço 

de papelão na parte superior dos rolos, ou entre eles, para uni-los de maneira mais fácil, 

desta forma você pode ajustar a distância entre os rolos para que fiquem centralizados 

nos olhos da criança. Quando a cola estiver seca, faça um furo em cada lado do 

binóculo, em uma das extremidades, e amarre um barbante para que ele possa ficar 

pendurado no pescoço da criança. 

Depois do brinquedo confeccionado aproveite para brincar a diversão será garantida. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
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Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

 

 

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://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

