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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 24/06/2020 

Título da Atividade: Bandeirolas juninas. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões (EI02EF01); 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreende-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais (EI02TS02); 

  Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.) 

(EI02ET05); 

  Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03). 

 

Resumo: 

Existem vários símbolos da festa caipira e um deles são as bandeirinhas pequenas e coloridas 

que se utilizam para alegrar o ambiente da festa. Sendo assim, os pais ou responsável pela 

criança irão desenhar em folhas de sulfite, jornal, caderno entre outros, bandeirinhas e recorta-

las. Em seguida entregar para a criança decorar de seu gosto podendo utilizar tinta guache, 

canetinha, lápis de cor ou cola colorida. 

 

Preparação: 
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Materiais: 

Folhas de jornais, sulfite ou caderno, cola, tinta guache, canetinha, lápis de cor, cola colorida 

e tesoura (peça para um adulto realizar o recorte). 

  

Espaços: 

Prepare um local onde a criança tenha liberdade na confecção da atividade podendo ser em 

uma mesa ou no chão. 

 

Tempo Sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado ao envolvimento da criança, por isso, pode ser 

alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 30 minutos. 

 

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: 

Quais ações e reações da criança em relação ao que está sendo proposto? Demonstra interesse 

e autonomia na confecção? Interage com a família? Consegue expressar suas vontades 

durante a preparação das bandeirolas? 

 

O que fazer durante? 

1. Desenhe e recorte as bandeirinhas quantas forem necessárias e ofereça para a criança. 

2. Incentive a criança a decorá-las da maneira que quiser. 

 

OBSERVAÇÃO: Vale ressaltar que as bandeirolas devem ser cortadas pelo adulto, toda 

atenção é necessária. 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

      

 

 

Link importante: 

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

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

 

 

  

 

 

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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