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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 16/11/2020  

Título da Atividade: Boneca africana chamada: ABAYOMI. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos. (EI02EO03) 

• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02EO06) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05) 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

 

Resumo 

No decorrer desta semana, realizaremos atividades voltadas à cultura africana, tendo em 

vista o Dia da Consciência Negra, próximo dia 20 de novembro.  

Assim, tudo está preparado com muito carinho às crianças! 

Hoje, segunda-feira, com a gravação de nossa querida estagiária Jovana, informando 

através do vídeo que se encontra disponível, passo a passo sobre a confecção de uma 

boneca africana chamada ABAYOMI: SÍMBOLO DE RESISTÊNCIA, TRADIÇÃO E 

PODER FEMININO! 
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“Para acalentar seus filhos durante as terríveis viagens a bordo dos tumbeiros – navio de 

pequeno porte que realizava o transporte de escravos entre África e Brasil – as mães 

africanas rasgavam retalhos de suas saias e a partir deles criavam pequenas bonecas, feitas 

de tranças ou nós, que serviam como amuleto de proteção. As bonecas, símbolo de 

resistência, ficaram conhecidas como Abayomi, termo que significa ‘Encontro precioso’, 

em Iorubá, uma das maiores etnias do continente africano cuja população habita parte da 

Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim.” 

Sem qualquer costura (apenas nós ou tranças), a boneca não possui demarcação de olho, 

nariz, nem boca, isso para favorecer o reconhecimento das múltiplas etnias africanas. 

 

Preparação 

Materiais: 

- Pedaço de pano. 

 

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 ser apresentada a nossa proposta de atividade, a criança demonstra uma imagem 

positiva de si e confiança em sua capacidade de execução? Compartilha o tecido e o 

espaço com o adulto que está acompanhando a atividade, ou quer realizar toda sozinha? 

Respeita regras e combinados no decorrer da atividade? Desenvolve progressivamente as 

suas habilidades manuais? Explora o material utilizado na atividade proposta, o tecido de 

algodão? 
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O que fazer durante a atividade? 

1- O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá assistir ao breve vídeo 

contendo a explicação; 

2- Com um pedaço de tecido, preferencialmente de algodão, confeccionará a boneca 

de origem africana conjuntamente com a criança, explicando de forma sucinta 

toda sua história! 

Exemplo da boneca: 
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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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