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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B  Data:16/11/2020 

Título da Atividade:Vamos conhecer a boneca Abayomi? 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais (EI02TS02); 

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

opiniões (EI02EF01); 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

(EI02EO05). 

 

Resumo: 

Conta-se que a origem das bonecas ABAYOMI se deu na época da escravidão, onde as mulheres 

negras faziam bonecas para as crianças, jovens e adultos. Elas as confeccionavam com pedaços de 

suas saias, único pano encontrado nos navios negreiros, para acalmar e trazer alegria para todos. 

Sendo assim hoje, após assistirmos a um vídeo feito com muito amor da nossa Estagiária Jovana 

que na qual ela introduzirá o tema desta semana e apresentará o passo-a-passo de como fazer esta 

boneca. Em seguida iremos construí-la e incentivar a criança a explorar este novo brinquedo. 

 

 

Preparação: 

Materiais: 

Celular, tv para visualização do video retalho de pano preto e colorido, tesoura ou outro material 

que familia tenha em casa. 
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Espaços: 

Qualquer lugar que tenha uma mesa para a criança realizar atividade. Esse espaço deverá 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? Consegue ajudar o 

adulto na confecção da boneca? Demonstra interesse em participar da atividade? Brinca com 

Abayomi depois de pronta? 

 

O que fazer durante? 

1. Primeiramente assista ao vídeo explicativo da confecção da boneca. 

2. Separe os materiais antecipadamente e corte uma tira de pano preto, dois retângulos em 

tecido da mesma cor da tira e o outro colorido. 

3. Dobre o tecido retangular ao meio e dê um nó na ponta, fazendo a cabeça da boneca, em 

seguida corte o tecido dando nó nas pontas para formar as pernas. 

4. Estique o tecido preto menor, coloque a tira por trás da boneca e dê um nó logo abaixo da 

cabeça e faça um nozinho nas pontas formando os braços da boneca. 

5. Se preferir enfeitar Abayomi, pegue o pedaço de tecido colorido, dobre ao meio duas vezes e 

corte a pontinha da dobra. Vista a roupa na boneca, amarre a tirinha na cintura e outra tirinha na 
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cabeça.  

E está pronta a Abayomi! Agora é só brincar da maneira que quiser. 

Observação: Incentive a criança participar da confecção. Cuidado com a tesoura uso exclusivo 

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 

BNCC:hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/a base/ 

 

 

 

 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas

