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Título da atividade: Durante o dia o lobo se faz homem. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

se compreender (EI02EO04); 

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

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

criar objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva etc.) (EI02ET02). 

 

Resumo:  

Durante o dia, enquanto o sol brilha no céu, o nosso querido personagem Lobisomem é 

um fazendeiro que cuida com muito carinho dos animais, sendo assim, vamos criar 

animais com rolinhos de papel higiênico e pensar nos cuidados que eles necessitam. 

Utilizando a imaginação, será possível ser fazendeiro por um dia. 

 

Preparação 

Materiais: 

Serão necessários rolinhos de papel higiênico, tinta, papéis, canetinhas, tecidos e 

algodão para criar os animais da fazendinha em casa. A necessidade do material varia 

de acordo com a escolha que a criança fizer em relação ao animal a ser confeccionado. 

 

Espaços:  

Indicam-se ambientes que disponham de boa iluminação para a confecção dos animais e 

com espaço para posterior manuseio, por isso, consideram-se a sala ou áreas externas 
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como boas opções. Estejam à vontade para escolher o ambiente que melhor atender as 

necessidades predefinidas para o desenvolvimento da atividade entre suas 

possibilidades. 

 

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 25 

minutos entre confecção e manuseio. 

 

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 demonstra sua opinião sobre a escolha do animal a ser confeccionado, se 

relaciona a atividade com a história narrada anteriormente demonstrando memorização 

e se expressa entusiasmo em participar da brincadeira. Esteja atento a perceber se ela 

segura os objetos para construção com firmeza e sem receio à textura, se reconhece e 

nomeia cores e se demonstra preferências em relação a elas. 

  

O que fazer durante?  

Relembre a criança da história narrada no dia anterior e se perceber necessidade 

reconte-a buscando relacionar a confecção ao personagem mencionado anteriormente. 

Com paciência e postura estimuladora de interação positiva, elogie a criança quando 

utilizar a linguagem oral para expressar suas preferências e dúvidas, apoie e encoraje 

afirmando a capacidade dela e respeite o tempo que ela leva para construir, auxiliando 

sem realizar por ela.  

 

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/  

Sugestão de canção: https://www.youtube.com/watch?v=FfOES_YfH_4 
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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 

 


