
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta-feira, 04 de junho de 2020  

Título da atividade: Brincadeira de criança 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO03); 

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

compreender (EI02EO04); 

- Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06); 

Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01); 

- Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidos etc. (EI02EF05); 

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

lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo:  

Na brincadeira de hoje, a mamãe, o papai, ou o responsável deverá contar para vocês 

algumas brincadeiras que eles faziam quando eram crianças, e poderão demonstrar como 

se brinca. Em seguida vocês poderão escolher a brincadeira contada por eles e brincar 

juntos livremente. 

Exemplo. Minha mãe me contou que brincava muito de barquinho de papel, ciranda, 

passa anel e bolinhas de sabão. Após essa conversa gostosa eu escolhi brincar de passar 

anel com ela e meus irmãos, e acreditem, foi muito divertido! 

OBS. Cuidado com peças pequenas que podem ser engolidas. 



 

 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Apenas uma conversa e muita diversão. 

 

Espaços:  

Nesta atividade o espaço irá depender da brincadeira escolhida por vocês, ou seja, se for 

uma brincadeira de movimento sugiro que seja um local espaçoso, se for passar anel 

poderá ser na sala de casa e entre outros. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos. 

 

Registro da atividade: Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie 

para a Tia Paula no nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do 

acompanhamento pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou concentração e interesse durante sua contação das brincadeiras antigas? 

- Obteve autonomia em escolher alguma? 

 

O que fazer durante? 



- Fale com entusiasmo das brincadeiras vivenciadas por você; 

- Tente, ao falar da brincadeira, reproduzi-la ou mostrar alguma imagem; 

- Divirta-se com a criança como se estivesse em sua infância; 

- Recordar é VIVER. 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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 

 

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

