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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 27/07/2020 

Título da Atividade: Arrastando a centopeia. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

de manuseio de diferentes materiais e objtos (EI01CG05); 

 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 volume ao criar 

objetos tridimensionais (EI02TS03); 

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

opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo: 

Desde cedo, a criança é capaz de dar significância a objetos simples, dar a eles outra utilidade 

tornando-os ponto de partida para uma nova brincadeira. Uma vez que, as crianças na fase 

inicial, transforma tudo o que lhe vem às mãos em objetos significativos para si, ainda que 

para o mundo adulto aquele objeto não possua grandes significados. A partir da confecção do 

brinquedo a criança é desafiada, pois ela terá que transformar um objeto em um brinquedo, 

podendo desenvolver a noção de encaixe ao encontrar uma peça maior do que a outra, junto a 

isso o pensamento lógico, estimulando funções cognitivas, como organização, planejamento, 

criatividade, memória e percepção. Dessa forma, a partir do ato de criar e recriar a criança 

desenvolve desde cedo a autonomia, a valorização dos seus atos e pensamentos e o 

entendimento de que ela é capaz de realizar tal ação. Portanto a criança com o auxílio de um 

adulto irá confeccionar uma centopeia utilizando rolos de papeis higiênicos vazios e diversos 
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materiais para decorar.  

 

Preparação: 

Materiais: 

Rolos de papel higiênico (vazio), barbante, cola, canudinho e diversos materiais para decorar 

como tinta guache, lápis de cor ou canetinha.  

 

Espaços: 

O espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando 

possibilidades de movimentos para realizar a confecção do brinquedo.  

 

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: 

Como a criança explora os materiais utilizados na criação do brinquedo? Demonstra 

autonomia em suas escolhas? Demonstra desenvoltura em suas habilidades manuais? 

Demonstrou interesse em brincar com a centopeia depois de criá-la? 

 

O que fazer durante? 

1. Deixe a criança decorar os rolinhos de papeis higiênicos bem coloridos. Se preferir 

utilizar tinta guache coloque para secar. 

2. Em seguida pegue um dos rolinhos e faça os olhinhos, a boca da maneira que quiser 
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coloque as anteninhas utilizando canudinhos formando a cabeça da centopeia ou qualquer 

outro material que a família tenha em casa. 

3.  Junte os rolinhos coloridos com cola ou amarre com barbante formando uma centopeia. 

Por último amarre um barbante na cabeça da centopeia e arraste ela puxando a cordinha e a 

brincadeira estará garantida.  

Dica: É de suma importância que um adulto auxilie a criança na confecção do brinquedo. 

 

         

 

 

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/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 

 

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

