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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 27/07/2020  

Título da Atividade: “Binóculos com rolo de papel higiênico!”  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

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

• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 

(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas 

e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

• (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos 

naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

 

Resumo 

Para a semana que se inicia, a proposta de atividade é: “Uma fantástica fábrica de 

brinquedos reciclados!” 

Desde cedo, é fundamental despertar na criança à importância da preservação do nosso 

planeta, e o cuidado para com o meio ambiente. 

E com atividades lúdicas e bem divertidas, tudo fica mais fácil e prazeroso! 

Sendo assim, a cada dia da semana, o adulto ajudará a criança na confecção de um 

brinquedo reciclado. 
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Preparação 

Materiais: 

- Dois rolos de papel higiênico;  

- Uma tira de barbante; 

- Cola; 

- Tinta guache. 

 

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: 

No momento da confecção do binóculo com rolo de papel higiênico, estimule 

progressivamente as habilidades manuais da criança, para que ela adquira o controle 

de sua coordenação motora, observe atentamente os seus movimentos. 

A criança explora com facilidade os variados materiais de manipulação disponíveis, as 

cores ao pintar o binoculo, ou gosta somente de uma cor. Após a conclusão do binoculo, 

ao ser convidada para a área externa e realizar uma observação, ela consegue descrever 

como esta o tempo, ela presta atenção? Pode também questioná-la quanto a isso. 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Primeiramente, pelas laterais, cole um rolo de papel higiênico no outro; 

2. Faça um furo na lateral de cada rolo, e em seguida transpasse a tira de barbante, 

amarrando-os; 

3. Finalizando tais etapas, dê o binóculo para a criança colorir com tinta guache; 
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4. Com o binóculo finalizado, e já colorido, leve a criança para a área externa da 

casa e peça que ela observe o que tem ao seu redor através de seu novo 

binóculo! 

 

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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