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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 04/08/2020 

Título da Atividade: Telefone com fio. 

 

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 compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06). 

 

Resumo: 

Elaborar os telefones ligando um pedaço de corda a dois copos plásticos ou qualquer outro 

material substituível. As ondas sonoras se propagam pela corda e faz com que consigamos 

escutar a outra pessoa mesmo com uma grande distância. É uma brincadeira muito fácil e 

divertida! Portanto nesta atividade a criança irá desenvolver a oralidade através de um 

telefone com fio confeccionado com material reciclado, incentivando a criança a dialogar com 

um membro da família que represente o sexo masculino expressando suas opiniões umas com 

as outras.  

 

Preparação: 

Materiais: 

Latas de alumínio, copos descartavéis ou potes de Danone, barbante, tesoura e se preferir 

materiais para decorar. 

  

Espaços: 
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Indicam-se ambientes com espaço disponível para a construção do brinquedo e a realização da 

atividade, 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: 

Aproximadamnte 15 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 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Qual a ação e reação da criança diante de tudo o que esta sendo proposto? Como foi o 

diálogo? Como aconteceu a interação com a pessoa da figura masculina? Demonstra interesse 

em participar da atividade? Como a criança explora os materiais utilizados na confecção? 

 

O que fazer durante? 

1.  Organize os materiais antecipadamente e confeccione um telefone com fio. 

2.  Primeiro corte a corda ou barbante do tamanho desejado. 

3. Escolha dois copos descartáveis latas, potes de Danone ou qualquer outro material 

substituível que a família tenha em casa e faça furos no fundo deles. 

4. Encaixe as pontas das cordas nos fundos dos copos. Agora é só conversar com quem você 

quiser! 

Sugestão: Pode ser divertido decorar os copos antes de começar. Faça a arte que quiser no seu 

telefone copo. Se você escolheu copos de plástico, adesivos funcionam muito bem. Se for 

daqueles copos de papel, canetinha, giz, lápis também são ótimas opções. Apenas tenha 

cuidado para deixar os materiais secarem antes de começar a brincadeira. 



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 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DICA: O barbante sempre deve estar bem esticado. Isso garante que as vibrações viagem à 

distância do barbante e chegue ao outro lado. 

ATENÇÃO: Cuidado redobrado com o uso da tesoura, uso exclusivo somente do adulto. 

 

 

  

 Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://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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