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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Data: 04/09/2020 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Sala: Maternal II B 

Título da Atividade: Construindo uma mini maquete da creche. 

Objetivos de desenvolvimento: 

 (EI02EO04) (EI02CG05) (EI02TS02) (EI02ET04) (EI02ET05); 

Resumo: 

Para finalizarmos a nossa semana com o tema relacionado à história da creche, a criança 

juntamente com os pais ou responsável irá utilizar todas as atividades que trabalhamos 

durante esses dias, bem como imagens semelhantes o que se tem em uma creche para 

construir uma mini maquete.  

Preparação: 

 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento desta 

atividade. 

Materiais: 

Tesoura, cola, caixa de sapato, caixa de leite vazia e limpa, papeis, coloridos,canetinhas, cola, 
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tinta guache e os desenhos realizados durante a semana como: o símbolo (arco-íris), os 

dedoches, o desenho da creche bem como procurar imagens semelhantes em revista, jornal, 

etc. Os materiais podem ser substituídos pelos objetos que a família tenha em casa. 

O que fazer durante? 

1. No primeiro momento dialogue com a criança dizendo que: - Durante a semana ela 

desenhou o símbolo da creche, confeccionou os dedoches que foram o casal fundador, 

conheceu a história, desenhou a creche e que agora chegou o momento de juntar todas 

essas informações e construir uma mini maquete.  

2. Realize um momento de folheamento em revistas ou jornais com a criança, buscando 

encontrar imagens comuns que se podem ter na creche como; crianças, árvores, parquinho, 

livros, etc.  

3.Em seguida, recortem as imagens encontradas bem como os desenhos realizados durante 

a semana e colem  em uma caixa de sapato, montando assim uma mini maquete. Não 

esqueçam de colocar os dedoches na maquete da creche. 

4. Auxilie a criança na construção da maquete incentivando-a a colar e montar o mesmo. 

5. Questione a criança sobre a maquete perguntando o que ela está construindo. 

6. Pode-se utilizar até mesmo caixa de leite vazia e limpa, use a criatividade. 

Observação: Atenção redobrada com o uso da tesoura, manuseio somente do adulto. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp, que 

será nosso meio de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

 

Link importante: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: BNCC 

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

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

 


