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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 05/06/2020 

Título da Atividade: Decorando casinha de dobradura. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

opiniões (EI02EF01); 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02). 

 

Resumo: 

A dobradura é uma técnica em que utilizamos papel para criar figuras através das dobras. 

Além disso, estimula a concentração da criança mantendo-a na mesma atividade por um 

período de tempo instigando sua atenção. Nesta atividade a criança irá confeccionar uma 

casinha de dobradura e decorá-la com auxílio da família.   

 

Preparação: 

Materiais: 

Tesoura, lápis de cor, giz de cera, tinta guache e folha de sulfite. A familia pode estar 

substituindo esses materiais por outros semelhantes que tenha em casa. 

 

Espaços: 

Preparar um local espaçoso onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe está 

sendo passado ou mostrado como (quintal, sala, garagem entre outros).  
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Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 25 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

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 as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo observado? Consegue 

ajudar a família na confecção da casa? Com que forma manuseia os materiais? Demonstra 

interesse em participar da atividade? Compreende que a dobradura se transformou em uma 

moradia? 

 

O que fazer durante? 

1. Ajude a criança neste desafio com a montagem da dobradura e deixe-a decorá-la da 

maneira que quiser usando sua imaginação. 

2. Dialogue com o pequeno questionando quem poderia morar nesta casa. 

3. Atenção redobrada com a tesoura, deixando somente na supervisão do adulto. 
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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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