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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data: 30/07/2020 

Título da Atividade 04: Pebolim  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. (EI02EO06); 

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

brincadeiras. (EI02CG01); 

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

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

objetos tridimensionais. (EI02TS02); 

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

criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02); 

Resumo: 

Futebol de mesa, totó ou pebolim são os nomes que são conhecidos o um joguinho onde o 

intuito é manipular os jogadores, que são bonequinhos presos em um manete, fazendo assim 

uma partida de futebol, onde quem ficar a maior quantidade de gols ganha. É um jogo muito 

divertido, que pode estimular a coordenação motora das crianças e despertar a imagimação.  

 

Preparação: 

1. Faça quatro furos em cada um dos lados da caixa, onde vão entrar os palitos. 

2. Defina a quantidade de jogadores, coloque os palitos na caixa e os prendedores no 

palito. Cole os prendedores com cola quente para não soltar. 

3. Pinte cada time de uma cor. 

4. Corte a caixa para fazer os espaços dos goleiros, faça isso com a ajuda de um estilete. 

5. Coloque a bolinha em campo e pronto. 
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Materiais: 

 Caixa de sapato; 

 Palitos de churrasco; 

 Prendedores de roupa; 

 Régua; 

 Cola quente; 

 Estilete; 

 Bolinha de pingue-pongue; 

 Tinta guache. 

 

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 30 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Como a criança explora suas possibilidades corporais durante a construção dos brinquedos? 

Imita os movimentos realizados pelo o adulto? Realiza movimentos por livre expressão? 

Como a criança se envolve construindo o brinquedo? Como a criança utiliza os materiais: 

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

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

 

 

Links importantes: 

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