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 ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

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

Título da Atividade 01: História e confecção “Boneca Abayoni” 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. (EI02EO05);  

• Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos 

outros (crianças e adultos) com os quais convive. (EI03EO05);  

• 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); 

• Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. (EI02ET07);  

 

Resumo: 

O Dia da Consciência Negra é comemorado no Brasil no dia 20 de novembro, data da morte 

de Zumbi dos Palmares, um dos mais importantes líderes quilombolas do país. Anualmente 

são levantadas novas questões sobre a importância da data para a população afro-brasileira e 

para fomentar o debate contra as diversas formas de preconceito e racismo existentes na 

sociedade, incluindo o racismo religioso.  

Nesta semana iremos trabalhar atividades voltadas a esse tema. Na atividade de hora as 

crianças irão conhecer a história “Boneca Abayoni”, em seguida confeccionar a boneca com 

os materiais propostos no anexo.  

 

Materiais: 

Pedaço de tecido e tesoura  
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Tempo sugerido: 

Aproximadamente 25 minutos. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço onde a criança seja instigada a brincar, interagir e compreender o que lhe 

está sendo passado a ela como (Sala, varanda ou quintal).   

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e enviar no 

nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Qual a ação reação da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra 

autonomia na hora de realizar a confecção da boneca? 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 importância de usar materiais recicláveis; 

• Corte o tecido antes, para facilitar a confecção da boneca;  

• Cuidado redobrado com o uso da tesoura;  

• Mostre o vídeo com a história para a criança; 

• Não exponha a criança muito tempo na frente da tela do celular.   
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Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum curricular: http://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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