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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma:Maternal II B  Data:27/07/2020 

Título da Atividade 01: Bilboquê. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02); 

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

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

objetos tridimensionais. (EI02TS02); 

 Apropriar-se de gestos e movimento de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. (EI02CG01); 

 Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas. (EI03CG05); 

 

Resumo: 

Infância não é infância sem os brinquedos e as brincadeiras! Mas, infelizmente, nem sempre é 

possivel comprar muitos brinquedos para os filhos. Uma Forma de driblar esse obstáculo e 

ainda ser muito criativo é fazer brinquedos com material reciclado. 

Além de reaproveitar os materiais que seriam descatados, voce pode fazer lindos brinquedos 

para os seus filhos. E o melhor de tudo: eles podem ajudar na hora de confeccioná-los, 

virando uma outra brincadeira e garantido a diversão 

Por isso, essa semana iremos trabalhar com brinquedos de material reciclado e você vai se 

surpreender. 

Nessa atividade iremos construir um bilboque com garrafa pet, tampinha de refrigerante e 

barbante. 
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Preparação: 

Materiais para a confecção: 

Uma garrafa pet descartável; 

Uma tampinha de refrigerante; 

Barbante; 

Tesoura; 

Materiais para enfeitar; 

Como fazer: 

Corte a garrafa pet na altura do gargalo, lembrando uma tacinha; 

Corte cerca de 30 cm de barbante; 

Amarre uma ponta de barbante na tampinha de refrigente e amarre a outra ponta na ponta da 

garrafa pet; 

Enfeite o bilboque com os materiais que você quiser; 

Agora é só jogar e brincar, tentando colocar a tampinha dentro da garrafa dem usar as mãos. 

 

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: 

Aproximadamente: 40 minutos. 

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. 
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Observe Atentamente: 

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

autonomia na confecção do brinquedo? Como a criança utiliza os materiais: demonstra 

preferência? Utiliza reproduzindo a função do material ou projeta outras funções? 

 

O que fazer durante? 

1. Comente com a criança sobre o brinquedo que será construído. 

2.  Organize o espaço e disponibilize os materiais necessários para crianças e ajude-as a 

confeccionar o bilboquê. 

3. Depois do brinquedo confeccionado aproveite para brincar, a diversão será garantida. 

 

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/ 
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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 

 


