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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da silva 

Turma: Maternal II B Data: 23/06/2020 

Título da Atividade02: Confecção de Bandeirinhas. 

 

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); 

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

descobertas. (EI01ET03); 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. (EI02EO04); 

 

Resumo: 

A temporada de festejos juninos ocorre no mês de Junho, nada melhor do que considerar 

algumas ideias criativas de bandeirinhas para festa junina. Há muitas formas de trabalhar com 

esse tipo de enfeite na decoração, além do que as peças podem ser confeccionadas com os 

mais diversos materiais. Nesta atividades a criança com ajuda de uma adulto irá confeccionar 

bandeirinhas com materiais variados que tiver em casa.  

 

Preparação: 
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1) Dobre a folha de papel de seda na horizontal, como mostra a foto. 

2) Dobre ao meio por três vezes. 

3) Faça um corte na diagonal, da direita para a esquerda. 

 

Materiais: 

 Folhas de papel de seda, jornal, folha de sulfite, retalho de tecidos ou qualquer material 

que tenha em casa. 

 Tesoura 

 Cola branca 

 Rolo de barbante 

Espaços: 

Sala, quarto, cozinha qualquer lugar que tenha uma mesa para conforto da criança. 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 ou atividades para documentação e envie para o nosso 

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

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstrou-se 

compreender com facilidade e clareza os comandos dados a ela? Se ela demonstra dificuldade 

ou facilidade na coordenação motora fina e grossa? A criança consegue identificar as cores 

das bandeirinhas? Entende que a festividade e um movimento cultural importante no Brasil?  



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

 

 

 

O que fazer durante? 

 Auxilie a criança no uso da tesoura; 

 Organize os materiais a ser utilizados; 

 Ajude a criança a colocar as bandeirinhas no local para decorar o ambiente; 

 Pergunte para a criança as cores das bandeirinhas; 

 Tire fotos e registre o momento; 

 

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 

 


