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               Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 05/06/2020 

Título da Atividade: Momentos de lazer em nossa comunidade 

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03);  

*Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02).   

*Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03).  

Em cada comunidade existe um tipo de lazer específico que na qual as famílias encontram 

para realizar em dias de folga, por isso vamos explorar esses ambientes, no aconchego de 

nossas casas.  

 

Resumo 
Nesta proposta a família irá refletir qual é o tipo de lazer mais comum em sua 

comunidade, em seguida ele será reproduzido dentro de casa.  

Exemplos:  

*Se no bairro possui uma pista de Skate, será disponibilizado um ambiente aberto com 

brinquedos de rodinha para a criança explorar, ou se for um parquinho será escolhido 

algum brinquedo para ser reproduzido.  

  

Materiais:  

*Utensílios que se transforam em itens de lazer. 

   

Espaço:  

Como a atividade é para reproduzir um ambiente de lazer do bairro dentro de casa, 

proponho que seja um ambiente aberto e espaçoso, e que não ofereça riscos para a criança.  

 

Tempo sugerido:  

30 minutos. 
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Registro de atividades: 

Registre em fotografias e/ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Durante a atividade observe se a criança irá demonstrar interesse, e se a atividade 

escolhida não apresentará riscos.   

 

O que fazer durante? 

Relembre com seu bebê os tipos de lazer que tem em seu bairro, que já eram de costume 

da família visitá-lo. Use sua criatividade e reproduza este ambiente na sua casa 

Transforme ambientes normais de sua casa, em ambientes aconchegantes e divertidos.   

 

 

 

 

 

 

 

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/ 
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