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Título da atividade: Quebra cabeça. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

se compreender (EI02EO04); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.) (EI02ET05). 

 

Resumo:  

Com a confecção e o manuseio de um quebra cabeça por parte da família em união com 

a criança, será possível propiciar momentos de aprendizagem e diversão e estimular 

habilidades importantes para o desenvolvimento infantil. 

 

Preparação 

Materiais: 

Com caixinhas de leite, folha sulfite, cola, tesoura (uso exclusivo do adulto) e objetos 

riscantes (canetinhas, giz de cera, lápis de cor) será possível confeccionar um quebra 

cabeça e divertir toda a família. 

 

Espaços:  

Escolha um espaço que aconchegue bem os familiares, sugerem-se a sala, garagem ou 

áreas externas. 

  

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 25 

minutos entre confecção e desenvolvimento. 

 

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 expressa oralmente suas preferências, dificuldades ou dúvidas sobre a 

brincadeira, se manuseia com firmeza os objetos riscantes para colorir a imagem e se os 

troca de mãos ao pintar. Esteja atento a observar se a criança demonstra compreender a 

brincadeira e se desenvolveu habilidade manual e cognitiva para montar as caixas em 

ordem. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente escolha uma imagem para desenhar em folha sulfite e contorne-a com 

canetinha preta, visando delimitar bem. Convide a criança para colorir o desenho com 

entusiasmo, elogie suas escolhas e participe demonstrando suas preferências também 

em relação às cores as quais irão preencher o desenho.  

Depois de pronto, cole a folha nas caixas de leite e recorte nas emendas das caixinhas 

vazias, espere secar e divirta-se com a criança, sendo exemplo de alegria e animação 

durante a participação, faça deste um momento especial.  

 

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 

 


