
 
 
 
 
 
ESCOLA MUNICIPAL: E. M. Profª. Neusa Luz Sanches – Unidade II 
NOME DO ALUNO: DATA: 07/10/2020 SEMANA : 6 
PROFESSOR: Damaris, Eide, Fabiana, Maria Beraldo 
Professora Assistente: Lúcia Adriana  
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MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas  
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 
 

Montando seu Brinquedo 
 

ATIVIDADE: Construindo meu Cavalinho com reciclável 

Tempo Estimado: 40 minutos 

Material: 1caixa de leite ou de sapato, jornal, revista ou sulfite colorida de preto pela 
criança, canetinha, 1rolo de papel higiênico, 2 rolos de papel-alumínio ou insulfilme e 1 
rolo de papel toalha, cola, tinta guache para colorir o cavalinho 

 

- O adulto organizará todo material, com a caixa já pintada pela criança, que será o 
corpinho do cavalinho o adulto fará dois orifícios na parte da frente e dois na parte de 
trás da caixa para encaixar os rolinhos de papel insulfilme (por serem mais firmes), que 
será as pernas do cavalinho. 

- Os rolinhos que serão as perninhas também serão coloridos pela criança, podendo ser 
utilizados tinta guache e giz de cera. 

- O rolinho de papel higiênico será o pescoço do cavalinho, que a criança colorirá com 
tinta guache ou giz de cera. 

-O rolinho de papel toalha por ser mais largo será a carinha do cavalinho, o mesmo será 
colorido pela criança, conforme a sua criatividade. 

-Após todos os rolinhos coloridos estarão prontinhos para a montagem. 

- O adulto com a caixa com os furos encaixará os rolinhos das pernas, pelos quatro 
orifícios, na ponta de cada rolinhos das perninhas, o adulto passará cola, colando 
pedaços de sulfite tampando os orifícios formando os cascos do cavalinho. 

-Em cima da caixa na ponta o adulto também fará outro orifício que encaixe o rolinho que 
será o pescoço do cavalinho, podendo usar cola branca ou cola quente (sendo 
manuseada por adulto somente) para melhor fixar. 

-Com o rolinho do papel toalha que será a cara do cavalinho, o adulto passará cola 
branca ou quente (utilizada somente por adulto) na parte de dentro e em cima do rolinho 



para colar no pescoço. 

-Após toda a montagem a criança poderá colar os pedaços de jornais, revistas ou sulfite 
colorido pela criança, na cabeça do cavalinho como a crina e no rabo (lembrando que a 
cola será o adulto que passará). 

-O cavalinho estará montado, pronto para a criança colocar os arreios feitos de tiras de 
sulfite já coloridos ou papel colorido e dar um nome para ele. 

 

 


