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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma:Maternal II B Data: 31/07/2020 

Título da Atividade 05: Brinquedo Vai e Vem. 

 

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: 

Quem se lembra desse brinquedo? Mais conhecido como Vai e Vem era a diversão da 

garotada naquele tempo de brincadeiras na rua. Eu me lembro de brincar muito assim, com os 

“amigos da rua” e me divertir bastante com brinquedos tão simples. Nada melhor do que 

resgatar essas memórias fazendo para a criançada de hoje esse Vai e Vem que 

reutiliza garrafas pet e, quem sabe, também contar para elas um pouco sobre como era os 

brinquedos na sua infância, acho que vão adorar ouvir! 

 

 

Preparação: 
1 – Separe duas garrafas pet limpas e sem rótulos. Corte com a tesoura 1/3 da garrafa pet a partir 

do fundo (o equivalente a um pouco mais que o meio da garrafa); 

2 – Utilize as partes de cima que sobraram das garrafas para fazer o “vai e vem”. Encaixe-as uma 

na outra, deixando os gargalos voltados para o lado de fora, como mostrado na figura abaixo: 

http://www.painelcriativo.com.br/?s=criancas&submit=Buscar
http://www.painelcriativo.com.br/?s=garrafa+pet&submit=Buscar
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.  

 

3 – Separem dois fios de barbante (o comprimento do barbante vai depender da idade da criança, 

ou seja, do quanto ela consegue abrir os braços). Passe esses dois fios de barbante dentro das 

garrafas, em seguida amarre cada ponta do barbante em uma argola de plástico; 

 
4 – Para decorar o “vai e vem” passe durex colorido ou fita adesiva em volta das garrafas. Quem 

quiser também pode pintar as garrafas que fica muito bacana. 

http://www.painelcriativo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/como-fazer-brinquedo-criancas-vai-e-vem-garrafa-pet-reciclagem-divertida-1.jpg
http://www.painelcriativo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/como-fazer-brinquedo-criancas-vai-e-vem-garrafa-pet-reciclagem-divertida-2.jpg
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Materiais: 

2 garrafas PET, barbante, 4 argolas de plástico, tesoura, durex colorido (ou fitas adesivas). 

 

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: 

http://www.painelcriativo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/como-fazer-brinquedo-criancas-vai-e-vem-garrafa-pet-reciclagem-divertida-3.jpg
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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; 

 Explique para a criança a importancia de reciclar esse materiais; 

 Pode ser utilizado tinta guache ou figurinhas com colante 

 Cuidado redobrado com o uso da tesoura; 

 Organize os materiais antecipadamente; 

 Incentive a criança a brincar com o brinquedo; 

 

Links importantes: 

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

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

 

 

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

