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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma:Maternal II B  Data:28/07/2020 

Título da Atividade 02: Binóculos. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros. ( EI02CG05); 

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

manuseio de diferentes materiais e objetos. (EI01CG05); 

  Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo novas 

descobertas. (EI01ET03); 

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

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. (EI02TS02); 

 

Resumo: 

Os binóculos são instrumentos parecidos com os telescópios e servem para uso terrestre 

(observações diversas). Esse instrumento nos permite ter uma visão tridimensional dos 

objetos observados, pelo fato de ser construído por duas lunetas. Os binóculos nos fornecem 

uma imagem direita; ao contrário dos telescópios, que nos fornecem uma imagem virtual e 

invertida. Nessa atividade a criança junto com ajuda de um membro da família irá 

confeccionar um binóculo de reciclagem para se divertir olhando tudo o que há em sua volta.  

 

Preparação: 

Você vai precisar de dois rolos de papel higiênico. Pinte os rolos com tinta guache e deixe 

secar. Cole os dois rolos com cola branca. Você também pode colocar um pedaço de papelão 

na parte superior dos rolos, ou entre eles, para uni-los de maneira mais fácil, desta forma você 

pode ajustar a distância entre os rolos para que fiquem centralizados nos olhos da criança. 

Quando a cola estiver seca, faça um furo em cada lado do binóculo, em uma das 

extremidades, e amarre um barbante para que ele possa ficar pendurado no pescoço da 

criança. 
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Materiais: 

2 rolos de papel higiênico (vazio); 

Tesoura; 

Barbante; 

Adesivos, lápis, tinta guache. Etc.; 

 

Espaços: 

Sala, cozinha e varanda a onde a criança com ajuda do menbro 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. 

 

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 binóculo. 

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