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Título da atividade: Alinhavo com cultura. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

compreender (EI02EO04); 

 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 a 

criar com objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Resumo:  

Nesta atividade, busca-se estimular as habilidades manuais e cognitivas através da 

confecção de um lindo gorro semelhante ao do nosso querido personagem, Saci Pererê, 

para brincar de alinhavo e se divertir em família. 

 

Preparação 

Materiais: 

Serão necessários papelão, cordão de tênis, tinta vermelha e entusiasmo para participar 

desta atividade. 

 

Espaços:  

Os ambientes que disponham de boa iluminação para a confecção e posterior manuseio 

do brinquedo seriam ideais para o desenvolvimento da atividade. Indicam-se a sala ou 
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áreas externas, porém, sintam-se à vontade para escolher o melhor espaço entre suas 

opções. 

 

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 relaciona à confecção ao personagem conhecido anteriormente, se 

demonstra segurança ao manusear a tinta e se consegue nomear e comparar a cor 

utilizada fazendo relação ao gorro do Saci.  Dedique atenção a observar a maneira que a 

criança executa o alinhavo após explicação prévia do adulto mediador, se demonstra 

interesse durante o manuseio e a confecção do brinquedo e se interage através da fala 

para se expressar no decorrer das etapas do desenvolvimento. 

 

O que fazer durante?  

Questione se a criança se lembra do Saci, personagem da história do dia anterior e 

relembre-a de detalhes caso perceber ser necessário, fale sobre o gorro e proponha 

confeccioná-lo para utilizar como brinquedo. Previamente, recorte em papelão o 

formato do objeto e permita que a criança o pinte com tinta vermelha, utilizando as 

mãos ou pincel, deixe secar para que possa furar de maneira aleatória com intuito de 

passar o cordão durante o manuseio.  

Com paciência e disponibilidade, explique a maneira de brincar com a confecção. 

Elogie a participação da criança e encoraje-a caso necessário, assuma postura de 

interação positiva e acolhimento, estas são atitudes que estimulam e auxiliam 

positivamente o desenvolvimento das crianças.  



      

 

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=ljTSqTkaseA 

 

 

 

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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