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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 20/10/2020 

Título da Atividade 02: Bosque (Bebedor reciclado de pássaros)  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

•  Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de 

manuseio de diferentes materiais e objetos. (EI01CG05); 

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

opiniões. (EI02EF01); 

•  Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo novas 

descobertas. (EI01ET03); 

  

Resumo: 

Bosque Municipal  Dr. Alberto Gaspar Gomes, possui uma grande área verde com eucaliptos, 

arvores nativas, parque infantil e pista de cooper, o bosque também possui uma grande 

variedade de pássaros da fauna brasileira.  Nesta atividade a criança com ajuda dos familiares 

irá confeccionar um bebedor de água para pássaros reciclado.  

 

Preparação: 

- Com a caneta faça três pontos na parte superior da garrafa. A distância entre cada ponto deve 

ser de aproximadamente 6 centímetros, ou seja: faça um ponto, meça os centímetros e faça o 

próximo ponto. 

- Aqueça a ponta do prego no fogo e fure os pontos marcados com caneta na garrafa de 600 ml, 

a espessura deve ser a mesma que a da rosca do rebite pop. 

- Ainda com o prego quente fure o centro das três tampinhas de refrigerante. 
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- Passe a rosca de rebite dentro da tampinha e fixe a tampinha na garrafa de 600 ml. 

- Pegue a moeda de R$ 1,00 e faça três circunferências, contornando-a com a caneta na tampa 

do pote de sorvete. 

- Recorte os três círculos na tampa do pote de sorvete e encaixe cada um deles em uma tampinha 

de refrigerante que já está com a rosca do rebite pop. 

- Coloque quatro partes de água para uma parte de açúcar (por exemplo: a cada quatro colheres 

de sopa de água, acrescente uma colher de sopa com açúcar).  

 

Materiais: 

- 1 garrafa PET 600 ml 

- 3 tampinhas vermelhas de refrigerantes 

- 3 rebites pops (apenas a rosca interna) 

- 1 tampa vermelha de pote de sorvete 

- 1 moeda de R$ 1,00 

- Tesoura 

- Alicate 

- Prego 

- Vela (ou use o fogão) 

- 1 caneta permanente 

 

Espaços: 

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

está sendo passado ou mostrado (de preferência em área externa). Coloque no centro os 

prendedores, riscantes (canetinhas de ponta grossa, giz de cera) e os utensílios a serem 

utilizados, assim como as bacias com água para que a criança possa explorar e brincar com 

ambos.  

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 30 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso  
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grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

A criança mostra-se livre ao se motivada para explorar o ambiente e fazer novas descobertas? 

Como utiliza o corpo nessa experiência? Se a criança mostra interesse nos matérias para 

produção? De que forma a criança explora os espaços durante a confecção? Mostra interesse 

no que está sendo passado a ela?  

 

O que fazer durante? 

• De preferência para tampas de garrafa nas cores laranja ou vermelha. Essas cores atraem 

mais as aves;  

• Os materiais podem ser substituídos conforme o que você tenha em casa.  

• Atenção redobrada com o manuseio da tesoura;  

• Organize o espaço para ser realizado a atividade; 

• Incentive a criança a trocar a água do bebedouro diariamente.  

• A concentração de açúcar deve ser próxima de 20% (1 parte de açúcar para 4 partes 

de água, medidas pelo volume), que é parecida com a concentração do néctar. Não 

coloque nada mais além de água e açúcar. O açúcar pode ser o cristal, que é menos 

industrializado. Mas evite o mascavo, ou mel, pois já foi observado que com seu uso 

destes produtos a solução fermenta mais rapidamente. 
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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 

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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

