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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: Confecção de palitoches para a nossa Creche! 

Data: 01/09/2020 

  

Resumo:  

A ideia da fundação desta creche nasceu por ocasião da comemoração de Bodas de 

Ouro do casal José Martins de Barros e Maria Elesbã de Castro Barros, que decidiu não 

comemorar com uma grandiosa festa em família, mas sim inaugurar uma Entidade com 

propósito de prestar assistência em período integral a crianças de ambos os sexos; e 

principalmente auxiliar as famílias oriundas de baixa renda, pelo fato das genitoras 

necessitarem deslocar-se de seu lar para desenvolver atividades laborais e 

consequentemente, gerar renda para auxiliar ou até mesmo prover a subsistência 

familiar. Diante disso, nasceu então a primeira Creche deste município – “Creche 

Menino Jesus”.  

Para entendermos melhor tudo isso, iremos hoje construir palitoches para uma contação 

de história de forma lúdica.  

 

 

 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02CG05) e (EI02EF09). 

 

Materiais:  

● Instrumentos riscantes (canetinha, giz de cera, lápis de cor, etc.); 
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● Folha A4 com as ilustrações para colorir; 

● Palitos de sorvete; 

● Fita adesiva; 

● Tesoura (para o uso exclusivo do adulto); 

● Caixinha de sapato. 

 

Execução:  

Antes de iniciar a atividade proposta, prepare os materiais antecipadamente e realize 

uma conversa com a criança sobre os palitoches que irão confeccionar para a contação 

de história que será proposta no dia seguinte. 

 

O que fazer durante?  

● Disponibilize instrumentos ricantes para a criança colorir o desenho livremente; 

● Quando a criança terminar, recorte os desenhos com a tesoura; 

● Cole os palitos de sorvete no verso dos desenhos com uma fita adesiva; 

● Para finalizar, guarde os palitoches em uma caixinha para realizar a contação de 

história no próximo dia. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Links importantes: 

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

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

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

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

 

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

 
 


