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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós 

Corpo, Gestos  e Movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EI02EO07)  

Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto. 

(EI02CG02)  

Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas. 

 

Olá, Maternal! 

Prontos para mais um dia? 

Convidamos os senhores e senhoras a dedicar um pouco de seu 

tempo para brincar com as crianças e compartilhar experiências 

enriquecedoras com as pessoas que amamos. Esses momentos 

são essenciais para criar laços que permitem superar 

dificuldades. 

Em nosso tempo junto de hoje vamos confeccionar um binóculo. 

E inventar muitas brincadeiras: pirata, soldado, observador de 

pássaros.... 

Muito legal!  

Aproveite a brincadeira, saia para o quintal ou outro 

lugar observe pequenas e até grandes coisas que passam 

desapercebidas: formigas, folhas, nuvem, desenhos... 

Aproveite o momento! 

 

 



Para confeccionar o binóculo você vai precisar 

de:  

2 rolos de papel higiênico. 

Cola branca.  

Tinta ou papel para encapar.  

 Barbante.  

 

Deixe que a criança pinte os rolos da cor e da 

maneira que quiser. 

Caso queira encapar, você poderá desenhar e 

pintar uma folha antes encapar os rolinhos e colar 

em seguida. 

Se usar tinta espere secar, depois cole os dois 

rolos juntos, faça um furo na ponta de cada rolo e 

amarre um barbante para que a criança coloque no 

pescoço.  

Depois de pronto, de início a brincadeira com a 

criança explorando a sua imaginação. 

 

 

Caso queira poderá acompanhar a montagem de um binóculo de papel 

Como fazer um binóculo de papel 

https://www.youtube.com/watch?v=JFHGaX2iKLM 

 

Sugestão: 

Música para acompanhar a brincadeira: 

Os Piratinhas - 2º Temporada - Dez piratinhas (Dez indiozinhos) 

https://www.youtube.com/watch?v=uMnm4o2sahI 

 

O Capitão Billy Caolho encontrou um novo mapa do tesouro e vai convidar o 

Tio Willy e os piratinhas para uma nova aventura! Todos a postos! Içar velas, 

marujos! E preparem a voz para cantar os 10 Piratinhas! Arr 
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