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Título da atividade: Maquete de aprendizagens. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas filmes ou peças 

teatrais assistidos etc. (EI02EF05); 

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

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

criar com objetos tridimensionais (EI02TS02); 

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

se compreender (EI02EO05). 

 

Resumo: 

Com a união das confecções e aprendizagens da semana, as crianças terão a 

possibilidade de construir uma “maquete”, realizando colagens dos materiais 

previamente confeccionados com intuito de reproduzir, ainda que um pedacinho, da 

creche em casa. 

  

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de uma caixa de sapato, tinta e as confecções realizadas no 

decorrer da semana para montar a nossa creche particular. 

 

Espaços:  

Escolha entre suas possibilidades, um ambiente que disponha de boa iluminação e 

superfície plana, indicam-se as áreas externas ou a cozinha, sobre a mesa. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança memorizou e consegue utilizar a linguagem oral para relatar as 

experiências realizadas durante as atividades da semana referentes às memórias da 

creche. Esteja atento a perceber se ela demonstra ter desenvolvido habilidade para 

manusear e colar materiais diversos e interesse em participar e interagir com os 

familiares durante a criação. 

  

O que fazer durante?  

Ao propor a atividade, demonstre entusiasmo em participar buscando contagiar a 

criança e estimular sua participação. Utilizando palavras objetivas e de simples 

compreensão, proponha a construção da “maquete” auxiliando a criança a realizar a 

colagem das confecções desenvolvidas no decorrer da semana formando um ambiente 

que traga as memórias mencionadas pela criança sobre a creche. Durante a montagem, 

esteja atento para responder as dúvidas que possam surgir e fazer questionamentos sobre 

as preferências e escolhas da criança, dando liberdade para que interaja oralmente. 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


 

 

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 

 


