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Título da atividade: Roda pião bambeia pião. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06); 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos (EI02EO03). 

 

Resumo: 

Nesta atividade, será feita a experiência de confeccionar um pião com garrafa pet para 

que durante o manuseio sejam propiciados momentos de alegria e diversão à criança e 

família. 

 

Preparação 

Materiais: 

Separe garrafa plástica, palito de churrasco e tesoura (manuseio restrito ao adulto) para 

a confecção de um lindo pião, tinta guache, canetinhas ou cola colorida para decorá-lo. 

Será preciso também, um objeto com ponta de ferro para esquentar e furar a tampa da 

garrafa (atividade exclusiva do adulto). 

 

Espaços:  

Dê preferência aos ambientes com boa iluminação para a confecção do brinquedo e com 

espaço sem móveis para o desenvolvimento da brincadeira, escolha o cômodo que 

melhor atender a essas necessidades entre suas opções de moradia. 

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 execução 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:  

Esteja atento a observar a forma que a criança recebe a proposta da confecção e 

manuseio do pião, se interage oralmente para expressar satisfação e entusiasmo e se 

compreende a proposta feita pelo adulto. Dedique atenção a perceber como a criança 

manuseia os materiais para decorar o brinquedo e se demonstra segurança em fazer 

escolhas e comunicá-las ao adulto mediador ou aos participantes da atividade. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente, proponha a atividade com entusiasmo buscando contagiar a criança com 

seu interesse. Manuseie os objetos de uso exclusivo durante a construção do pião e 

expresse sua opinião oralmente durante a decoração, sem impor sua vontade, 

respeitando as escolhas da criança. Permita que ela manuseie os objetos riscantes, de 

colagem ou tinta com liberdade, elogie suas conquistas e reafirme confiança em sua 

capacidade e criatividade caso perceba ser necessário. 

 

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 para ouvir durante o manuseio do brinquedo: 

https://www.youtube.com/watch?v=6N7PNgkOrjI 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=6N7PNgkOrjI


 

 

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 

 


