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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 12/07/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 04: Confeccionando um brinquedo de encaixe. 

 

Objetivos específicos: 

● Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02); 

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

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

objetos tridimensionais (EI02TS02); 

● Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.) (EI02ET05); 

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

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05). 

 

Proposta pedagógica: 

A construção de brinquedos com uso de sucata favorece a criatividade, a imaginação, a 

viabilidade e a conscientização. A criança sente grande valor afetivo ao brinquedo 

construído por ela própria, quanto mais ela se dedica à construção do brinquedo, maior 

sua felicidade ao final da tarefa. 

Sendo assim, nesta semana os pequenos terão a oportunidade de vivenciarem essa 

experiência agradável e lúdica. E, para darmos início a esse ciclo maravilhoso, 

começaremos com uma confecção de brinquedo de encaixe. Vamos lá? 

 

Materiais: 

- Caixa de sapato; 

- Tinta, pincéis, canetinhas etc.; 
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- Tesoura (para o uso exclusivo do adulto); 

- Bolinhas (plástico, meia, papel etc). 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicialmente o adulto responsável pela atividade deverá organizar um ambiente 

agradável com os materiais necessários para a confecção do brinquedo. 

Ofereça tintas, pincéis, canetinhas para a criança colorir a caixa a caixa de sapato 

com sua própria autoria de decoração. Em seguida, ao secar a caixa, o adulto deverá 

recortar dois círculos na parte superior. 

Ao finalizar a confecção, disponibilize bolinhas de qualquer tipo para a criança e 

incentive-a a encaixar dentro dos formatos recortados na caixa.  

É interessante que destaque o formato e cores durante o processo da brincadeira, 

estimulando assim, o desenvolvimento da coordenação motora fina, a coordenação 

olho mão, o raciocínio lógico, a linguagem e a concentração dos pequenos. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


