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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 04/09/2020  

Título da Atividade: Minha maquete! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender. (EI02EO04) 

• 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) 

• Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

(EI02EF06) 

 

Resumo 

No decorrer desta semana, realizamos atividades voltadas à história de nossa instituição. 

Foram realizadas pelas crianças a pintura do arco-íris, símbolo de nossa creche, também 

dos fantoches, fazendo uma alusão aos fundadores, além da história narrada e da fachada 

da Instituição!  

Agora, para finalizarmos este tema, nesta sexta-feira, a proposta de atividade consiste na 

execução de uma maquete! 
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Preparação 

Materiais: 

-  Papelão (pode ser substituído por caixa de sapatos); 

- Tesoura; 

- Cola; 

- Atividades da semana recortadas; 

 

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 convidada para realizar uma maquete, a criança demonstra interesse e confiança 

na execução da atividade? Ela comunica-se e busca compreender o que está sendo 

explicado? Respeita as regras básicas da atividade? Desenvolve progressivamente suas 

habilidades manuais? Com base na maquete pronta, nas imagens utilizadas, a criança 

conta histórias e estimula a sua imaginação? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Para realização da maquete, será necessário fazer uso de papelão (pode ser 

substituído por caixa de sapatos); 

2. O Adulto responsável por ministrar a atividade, recortará o papelão que será a 

base da maquete da criança, e, na parte superior, com a participação da criança, 

farão a colagem das demais atividades realizadas durante toda a semana; 
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3. A criança deverá colar arco-íris colorido por ela, assim como os fantoches e 

fachada da Instituição. (Se necessário for, recorte o material para adequar-se ao 

espaço limite do papelão); 

4. A criança deverá participar de todas as etapas da atividade. Por exemplo, na 

hora da colagem, espalhe a cola no verso do material, entregue-o à criança e 

aponte o lugar a ser colado, e assim sucessivamente. 

 

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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