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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 29/07/2020  

Título da Atividade: Bilboquê! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com 

crianças e adultos. 

• (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade 

para enfrentar dificuldades e desafios. 

• (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-

los e fazendo-se compreender. 

• (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em 

frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes naturezas. 

• (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

Resumo 

O bilboquê é um brinquedo bem interessante e divertido, que possibilita a percepção do 

próprio corpo e domínio corporal, desenvolvendo a lateralidade e aprimorando o 

relacionamento social. 

O objetivo é acertar a tampinha dentro da garrafa usando só uma das mãos. 

A criança deve ser estimulada e auxiliada durante a brincadeira. 
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Preparação 

Materiais: 

- Uma garrafa pet; 

- Barbante; 

- Tampinha de refrigerante; 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

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. 

  

Observe atentamente: 

Ao manusear o Bilboquê a criança se atenta e toma cuidado para não acertar em seu rosto 

ou mãos? Desenvolve progressivamente as suas habilidades manuais, faz o movimento 

de vai e volta?  

Demonstra imagem positiva de si, e confiança ao jogar o bilboquê?  

Comunica-se com o adulto que está executando a atividade, procura compreendê-lo e se 

faz compreender?  

Entende e executa as orientações de noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, 

dentro, fora etc. 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Corte a garrafa pet na altura do gargalo (remetendo à uma tacinha); 

2. Corte cerca de 30 cm de barbante; 

3. Amarre uma das pontas do barbante na tampinha de refrigerante (que ficará solta), 

e amarre a outra ponta na ponta da garrafa pet (já cortada); 
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4. Pronto!  

Agora é hora de brincar! 

Entregue o bilboquê para a criança e instruindo-a, peça que ela tente acertar a 

tampinha dentro do funil! 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

 

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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