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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B  Data:11/11/2020 

Título da Atividade: Cavalo de garrafa pet 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

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

objetos tridimensionais. (EI02TS02);  

  Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do 

lado) e temporais (antes, durante e depois). (EI02ET04); 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03). 

 

Resumo: 

A festa do leite é um tradicional evento agropecuário realizado pela prefeitura municipal de 

Batatais, evento o qual é reconhecido como uma das melhores festas do gênero no país, e reúne 

mais de 200 mil pessoas durante seus dez dias de promoção, o evento conta com grandes shows 

de renomes nacionais, rodeio, exposições, torneios, cursos, palestras, desfiles, leilões, praça de 

alimentação, parque de diversões, exposições de pequenos animais, etc. Por isso, na atividade 

de hoje a criança com o auxílio do adulto irá confeccionar um cavalo com garrafa pet e 

diversão será garantida. 

 

Preparação: 

Materiais: 

 –Uma garrafa pet grande 

– Um cabo de vassoura 

– barbante de lã 
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– fita adesiva 

– retalhos de E.V.A. 

– tesoura, caneta permanente e cola quente 

 

Espaços: 

Sala, cozinha e varanda a onde a criança com ajuda do membro da familia consegue fazer o 

brinquedo. Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando 

possibilidades de movimentos amplos e expressivos.  

 

Tempo Sugerido: 

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 está sendo proposto? Demonstra 

autonomia na escolha de cores? Como aconteceu a interação com a família? Como a criança 

utiliza os materiais: demonstra preferência? Utiliza reproduzindo a função do material ou 

projeta outras funções? 

 

O que fazer durante? 

 Utilize os materiais que tiverem em casa; 

 Explique para a criança a importancia de reciclar esse materiais; 

 Pode ser utilizado  papel colorido no lugar do EVA; 

 Cuidado redobrado com o uso da tesoura; 



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 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Organize os materiais antecipadamente; 

 Incentive a criança a brincar com o brinquedo, coloque a música  

Upa cavalinho - Clipe Música Oficial - Galinha Pintadinha DVD 4 

Imagens da festa do Leite de Batatais 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/a base/ 

Música disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Fn9adh4HWUU 

 

 

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
https://www.youtube.com/watch?v=Fn9adh4HWUU

