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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: Pipa de saco plástico                                       Data: 28/07/2020 

 

Resumo:  

A pipa de saco plástico é um brinquedo de fácil manipulação, que voa de acordo com 

sua posição em relação à força do vento. Este brinquedo deve ser explorado em um 

espaço externo, pois o vento que é um elemento da natureza é fundamental para garantir 

a diversão.  

 

 
  

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI01CG02) e (EI02ET02). 

 

Materiais:  

● Barbante; 

● Saquinho ou sacolinha de plástico. 

 

Execução:  

Antes de iniciar a brincadeira, providencie os materiais necessários para a construção da 

pipa. Em seguida, inicie uma conversa com a criança e a convide para construir o 

brinquedo proposto. 

 

O que fazer durante?  

● Apresente para a criança os materiais que serão necessários para a construção; 
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● Em seguida, abra a sacolinha de plástico e amarre as duas pontas com um barbante; 

● Com outro pedação de barbante, amarre no meio do outro barbante que já foi 

amarrado na sacolinha; 

● Depois de pronta, no quintal da própria casa leve a criança para fazer essa 

experiência. Encha a pipa de vento e a convide para explorar o brinquedo, o ambiente e 

a sensação da liberdade; 

● Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da brincadeira.  

 

Atenção! É importante que o adulto se atente ao perigo que os materiais oferecidos 

podem provocar (não deixar que a criança coloque a sacolinha na cabeça ou que 

brinque com o barbante sozinha), evitando riscos e oportunizando segurança ao 

brincar da criança. Por isso, a interação da família com a criança é muito importante 

para o desenvolvimento desta atividade. 

 

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. 

 
 

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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