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Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 23/06/2020  

Título da Atividade: Confecção de bandeirinhas! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• 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) 

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

e outros sinais gráficos. (EI02EF09) 

 

Resumo 

Dando continuidade ao assunto abordado, hoje vamos trabalhar a decoração de uma “festa 

caipira”. E para simbolizar nossa atividade do dia, nada como confeccionar bandeirinhas, 

peça-chave na decoração tradicional de nossas festas juninas.  
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Preparação 

Materiais: 

• Folha de sulfite; 

• Tesoura; 

• Tinta guache; 

• Barbante; 

• Cola. 

 

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: 

O objetivo é confeccionar bandeirinhas. Para tanto, vamos precisar de folha de sulfite (ou 

qualquer outra espécie de folha disponível) e tinta guache. A princípio, o adulto 

responsável por ministrar a atividade irá realizar o molde de uma bandeirinha na folha de 

sulfite, e logo após recortá-lo. Feito isso, é hora de colorir a bandeirinha. Este será o 

momento em que a criança participará diretamente da atividade. De que modo? O dedinho 

da criança será molhado na tinta guache, para logo em seguida o adulto indicar o local a 

ser “pincelado” com os dedinhos. Deixe a criança repetir esta ação quantas vezes for 

preciso, até que a bandeirinha fique toda colorida! Após colori-las, as bandeirinhas 

confeccionadas devem ser expostas em um barbante (caso tenha disponível). 
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O que fazer durante a atividade? 

 

1. Faça um molde de bandeirinha na folha de sulfite (ou qualquer outra espécie 

de folha disponível), recortando-a em seguida; 

2. Logo após, com a criança já sentada, distribua(s) a(s) bandeirinha(s); 

3. Utilizando a tinta guache, molhe o dedinho da criança e auxilie-a na pintura 

da bandeirinha. Repita a ação até que ela conclua a atividade, ou seja, até que 

a bandeirinha esteja toda colorida; 

4. Após colori-la(s), caso você tenha disponível em casa um barbante ou linha 

cole-a(s) fazendo uma exposição. 

 

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, disponivel 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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