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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma:Maternal II B Data: 29/07/2020 

Título da Atividade 03: Cavalinho de garrafa pet 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 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);  

  Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais (antes, durante e depois). (EI02ET04); 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03); 

 

Resumo: 

Você já sabia que quando os materiais recicláveis são descartados de forma incorreta agridem 

nosso planeta prejudicando nossa sobrevivência. Mas você sabe exatamente quanto tempo 

cada material leva para se decompor na natureza? Cerca de milhões de anos, hoje vamos 

trabalhar a imaginação construindo um brinquedo que as crianças vão adorar.  
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Preparação: 

 

1). Amasse a garrafa, dobrando-a ao meio 2). Amarre com um barbante 

 

3) Desenhe no E.V.A 4) Recorte  

 

5) enrole a lã, amarre no meio e corte as pontas     6)Cole todos os detalhes na garrafa pet 
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Materiais: 

– Uma garrafa pet grande 

– Um cabo de vassoura 

– barbante de lã 

– fita adesiva 

– retalhos de E.V.A. 

– tesoura, caneta permanente e cola quente 

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: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, sendo 

assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

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: 

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

autonomia na escolha de cores? 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; 
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 Explique para a criança a importancia de reciclar esse materiais; 

 Pode ser utilizado  papel colorido no lugar do EVA; 

 Cuidado redobrado com o uso da tesoura; 

 Organize os materiais antecipadamente; 

 Incentive a criança a brincar com o brinquedo, coloque a música  

Upa cavalinho - Clipe Música Oficial - Galinha Pintadinha DVD 4 

 

Links importantes: 

 

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

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

Música disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Fn9adh4HWUU 

 

 

 

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/atividades-remotas
https://www.youtube.com/watch?v=Fn9adh4HWUU

