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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 09/07/2020 

Título da Atividade 04: Brincando com peteca de sacola plástica. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Desenvolver progressivamene as habilidades manuais,adquirindo controle para desenhar, pintar, 

rasgar, folhear, entre outros.(EI02CG05); 

• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as caracteristicas e propriedades dos objetos. 

(texturas, massa, tamanho).(EI02ET01); 

• Criar com corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas 

situações do coidiano quano em brincadeira, dança, teatro e música.(EI03CG01); 

• Expressar –se livremente por meio de desenhos, colagem, dobradura eescultura, criando produçoes 

bidimensionais e tridimensionais.(EI03TS02); 

 

Resumo:  

Nesta atividade a criança irá conhecer uma brinadeira antiga como (a peteca). Para isso, ela terá 

que amassar folhas de papéis formando uma bolinha, que será a base arredondada e macia da 

peteca. Enquanto isto, o adulto irá preparar com sacolas plásticas a parte que irá cobrir a base.  

 

Preparação: 

Com a ajuda do membro da família a criança irá amassar a folha de papel ou jornal em seguida 

colocar dentro a sacola e cortar as pontas. 

Família sempre orientar a criança no uso de tesoura. 

Materiais: 

Folhas de papéis, sacola plástica e tesoura. 
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Espaços: 

Preparar um local espaçoso, onde a criança seja instigada a brincar, interagir e compreender o que 

lhe está sendo passado ou mostrado (quintal/varanda). Coloque no centro os papéis a serem 

utilizados, assim como os outros materiais. Deixe que a criança os conheça e explore com a sua 

supervisão. 

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 40 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso grupo do 

WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto? O modo como a 

criança identifica cada objeto, elemento, material. Observar o manuseio do que está sendo mostrado. 

De que forma pega? Como explora? Qual textura? (áspero, mole, duro, macio). Qual o movimento 

executado por ela? (pegar, rasgar, amassar). 

 

O que fazer durante? 

1.Indagar a criança sobre os materiais, objetos e elementos apresentados. Permita que a criança 

explore as folhas de forma espontânea e livre, onde ela se sinta à vontade para brincar da maneira 

que quiser, despertando a sua curiosidade.  

2. Convide a criança para brincar com a peteca, propondo desafios motores (agarrar, lançar). Em 

outro momento, perguntar a criança de que forma se pode brincar com o que está sendo apresentado. 

Proponha outras brincadeiras, como jogar a peteca para um adulto segurar. 

 

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura
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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 

 


