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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 25/08/2020  

 

Título da Atividade: O Boto cor-de-rosa na garrafa! 

 

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) 

• 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 

“O Boto cor-de-rosa é um simpático e gentil personagem do Folclore Brasileiro. Ele 

desfila sua beleza nas águas do Amazonas, e por lá dá saltos e piruetas na água, costuma 

também dar uma forcinha para o amor, unindo os animais da floresta. O Boto é 

considerado amigo dos pescadores na região amazônica, ajudando-os durante a pesca. O 

Boto também ajuda a salvar pessoas que estão se afogando, tirando-as do rio.” 
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Preparação 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Tinta guache; 

- Garrafa pet; 

 

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: 

Na execução da atividade proposta, a criança sente-se a vontade ao utilizar os materiais 

variados com possibilidades de manipulação? Gosta de explorar as cores, texturas, a água 

e sua mudança de cor quando acrescentado o azul, para alustrar a água do mar, chama a 

sua atenção? Desenvolve progressivamente suas habilidades manuais? Depois de pronto, 

a criança se interessa em brincar com o Boto na garrafa, chacoalha, vira, dança ao som da 

lenda. Compartilha o objeto com outras pessoas, sem mais problemas? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Para que nossas crianças possam conhecer melhor o simpático e gentil “Boto cor-

de-rosa”, reproduza a lenda disponibilizada aqui no grupo do WhatsApp para que 

ela possa assistir; 

2. Concluída a reprodução do vídeo, o adulto convidará a criança para colorir o Boto 

já traçado e depositá-lo na garrafa; Água e tinta guache (cor azul) deverão ser 

introduzidos na garrafa escolhida, simbolizando as águas do Amazonas; 
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3. Para tanto, o adulto deverá fazer em uma folha de sulfite, os traços de um Boto 

(sugestão anexa à atividade) e pedir para que a criança venha a colori-lo na cor 

rosa, que é a cor do Boto (fique à vontade para permitir que a criança utilize giz 

de cera ou tinta guache); 

4. Finalizada a pintura, o adulto irá recortar o Boto e colocá-lo dentro de uma garrafa. 

Em seguida, introduza água e um pouco de tinta guache na cor azul, fazendo uma 

alusão às águas do Amazonas (se possível, também introduza na garrafa, glitter, 

simbolizando às algas marinhas), por fim feche-a bem. 

 

Realizados todos os passos, com a garrafa finalizada em mãos, peça para que a 

criança observe, balance e se atente a movimentação do Boto cor-de-rosa 

(colorido por ela) dentro da embalagem!  

 

      Dica: Não deixe de estimular a imaginação da criança enquanto ela observa o 

resultado da atividade. 

 

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; 

• Vídeo no YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=1Oluc3iLFi4&feature=youtu.be. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1Oluc3iLFi4&feature=youtu.be
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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 

 


