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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 07/10/2020 

Título da Atividade: Brincando com avião de papel. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões (EI02EF01);  

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc) (EI02ET02); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, 

lento, rápido, depressa, devagar (EI02ET06); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

     pintar, rasgar, folher, entre outros (EI02CG05). 

 

Resumo: 

Brincar com aviões de papel além de muito divertido é uma atividade super completa. A 

criança pode trabalhar a criatividade em criar ou decorar o seu aviãozinho, a coordenação 

motora fina ao tentar fazer a dobradura do avião e a motricidade ampla arremessando o avião. 

Nesta atividade a criança terá que construir aviões de dobradura junto a um adulto, utilizando 

os mais variados tipos de papeis (revista, jornal e até mesmo folha de caderno) e decorá-lo do 

seu jeito. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Diferentes papéis para a construção dos aviões e materiais riscantes para decorar como: 

canetinha, giz de cera, lápis de cor e até mesmo tinta guache. 
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Espaços: 

Indicam-se locais em áreas externas para realizar a brincadeira. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 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 proposto? Demonstra 

interesse em participar da atividade? Participou da elaboração do avião de papel? Como a 

criança manuseia o avião? Consegue arremessar? Compreende porque o avião voa? 

 

O que fazer durante? 

1. Construa com a criança aviões de papeis e deixa decorar de seu jeito. 

2. Ensine o pequeno como brincar com o avião de papel e participe da brincadeira 

incentivando a criança arremessar o avião fazendo-o voar.   

3. Questione a criança sobre o peso do avião se é leve ou pesado, se cai rápido ou devagar, 

se foi longe, se voou alto dentre outros aspectos. 
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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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