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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 31/07/2020  

Título da Atividade: PETECA! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

para enfrentar dificuldades e desafios. 

• (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de 

si e nos jogos e brincadeiras. 

• (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 

A atividade proposta de hoje, consiste na realização do jogo de PETECA! 

A Peteca tem origem indígena, e marcou a infância de muitos de nós, presente também 

atualmente.  

Portanto, para hoje, sexta-feira, à atividade proposta consistirá na confecção de uma 

peteca, para em seguida, ser colocado em prática o jogo com nossos pequenos! 
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Preparação 

Materiais: 

- Jornal; 

- Barbantes; 

- Tesoura. 

 

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: 

Para que à criança possa brincar com a peteca, o primeiro passo será iniciar a criação do 

brinquedo.  Para isso, separe jornais e/ou revistas (folhas de caderno ou sulfite), barbante 

e tesoura.  Em seguida, entregue à criança às folhas de jornais e/ou revistas, e peça para 

amassá-las, fazendo movimentos circulares com as mãozinhas, até formar uma bolinha 

média.  Logo após, envolva a bolinha feita pela criança em outro folha de jornal, amarre-

a com barbantes e, se necessário, corte o excesso de jornal que possa ter sobrado acima 

do barbante.  

Pronto, a peteca está pronta para brincar!  

Leve a criança a um local externo e brinquem bastante com a peteca produzida! 
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O que fazer durante a atividade? 

1. Separe de duas a três folhas de jornais e/ou revistas, ou ainda de caderno ou sulfite; 

2. O adulto responsável por conduzir a atividade proposta, entregará à criança à(s) 

folha(s) de jornal/revista, ou ainda de caderno ou sulfite, devendo amassá-las em 

movimentos circulares, formando assim uma bolinha média; 

3. Feito isso, uma nova folha de jornal/revista deve ser envolvida sob bolinha média; 

4. Agora, com um barbante, amarre a base da peteca, e corte, se necessário, o excesso 

de jornal que estiver acima do barbante; 

5. Pronto! A peteca está pronta e já pode ser dado início ao jogo! Leve à criança à 

área externa da casa e brinquem bastante com o brinquedo produzido! 

 

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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