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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 10/11/2020  

Título da Atividade: “Cavalinho de garrafa pet!”         

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

adultos. (EI02EO03) 

• 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. (EI02CG02) 

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

• Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras 

e outros sinais gráficos. (EI02EF09) 

 

Resumo 

Nesta terça-feira, vamos abordar a existência de uma festividade tradicionalíssima em 

nosso município: a Festa do leite! 

A “festa do leite”, é uma feira agropecuária de grande porte, que atrai em média 200.000 

pessoas durante os seus dias de realização, que geralmente são duas semanas. Recebemos 

visitantes e turistas de todo canto!  
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A festa do leite, conta com inúmeras atrações, dentre elas, o tradicional desfile de 

abertura, onde pôde-se observar animais de pequeno e grande porte. 

 

Preparação 

Materiais: 

- Uma garrafa pet; 

- EVA colorido ou canetinha; 

- Cola; 

- Tesoura; 

- Um pedaço de corda ou barbante; 

- Um cabo de vassoura. 

 

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 decorrer da execução da atividade proposta, a criança compartilha os objetos e os 

espaços com outras pessoas, neste caso o adulto responsável por acompanhar a atividade? 

Explora as suas formas de deslocamento do corpo no espaço, com o cavalinho? Orienta-

se por noções como em frente, atrás etc. Desenvolve progressivamente as suas habilidades 

manuais? Manuseando diferentes instrumentos e suportes de escrita, na decoração do seu 

cavalinho? 
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O que fazer durante a atividade? 

1- Lave bem a garrafa pet e retire o rótulo; 

2- Deixe a garrafa em pé, amarre com corda ou barbante na parte debaixo; 

3- Na parte superior, próxima ao gargalo da embalagem, amasse e dobre-a para 

baixo; 

4- Com a mesma corda ou barbante traspassada na parte de baixo, prense-a; 

5- Agora, inicie a decoração de acordo com o desejo da criança, se tiver o EVA 

colorido, fique à vontade para fazer um molde e recortar, do contrário, pode ser 

feito utilizando canetinha, em folha de caderno ou sulfite normal, assim, peça a 

criança para colorir e cole. (As orelhas, olhos, nariz, e boca do cavalinho). 

 

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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