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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 09/10/2020 

Título da Atividade: Sapato maluco. 

 

Objetivos de Desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

compreender (EI02EO04);  

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

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

objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas (EI02CG02); 

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros 

sinais gráficos (EI02EF09). 

 

Resumo: 

Infância não é infância sem os brinquedos e as brincadeiras! Mas, infelizmente, nem sempre é 

possível comprar muitos brinquedos para os filhos. Uma forma de driblar esse obstáculo e 

ainda ser muito criativo é fazer brinquedos com material reciclado. Além de reaproveitar os 

materiais que seriam descartados, você pode fazer lindos brinquedos para os seus filhos. E o 

melhor de tudo, eles podem ajudar na hora de confeccioná-los, virando outra brincadeira e 

garantir a diversão. 

Nesta atividade a criança com a ajuda dos pais ou responsáveis irá confeccionar o sapato 

maluco e se divertir com a brincadeira. 
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Preparação: 

Materiais: 

Duas caixas de sapato ou duas caixinhas de leite/suco vazia e limpa, barbante, tinta guache ou 

qualquer outro material que a família tenha em casa para decorar. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço que possa acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando 

possibilidades de movimentos amplos e expressivos. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 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? Demostra 

dificuldade na coordenação motora fina ao decorar o sapato maluco? Demonstra entusiasmo em 

participar da atividade? Como a criança explora suas possibilidades corporais durante a 

brincadeira? Realiza movimentos por livre expressão?  

 

O que fazer durante? 

1.  Dialogue com a criança sobre o brinquedo que será construído. 

2.  Organize o espaço, disponibilize os materiais necessários para criança e ajude-a 

confeccionar o sapato maluco. 
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3. Deixe a criança livremente decorar as duas caixas de sapatos com os materiais que a 

família tiver em casa. 

4. Em seguida um adulto irá fazer dois furos em cada lado da caixa onde vão passar o 

barbante. 

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

Dica: Dependendo do tamanho do pé da criança da para substituir a caixa de sapato por 

caixinha de leite ou suco vazia e limpa. 

 

    

           

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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