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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 06/05/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Brincadeira em família. 

 

Objetivos específicos:  

  Dialogar com as crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, 

etc.). (EI03ET05); 

 Reconhecer quando é chamado por seu nome e também os nomes de pessoas com 

quem convive. (EI01EF01); 

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

brincadeiras (EI02CG01); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05); 

 

Proposta pedagógica: 

As crianças têm direito a uma vida digna dentro do seio familiar, mas uma família não 

significa somente que existam laços de sangue, mas sim em ter um nome ou um lar, 

requisitos fundamentais para ser uma criança visível a sociedade. O direito à 

convivência familiar e comunitária é tão importante quanto o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito e à liberdade.  

Por isso nesta atividade iremos  trabalhar como é tão importante  à participação da 

familia na brincadeira, é uma das formas de demonstrar este afeto e construir um 

vínculo que vai para a vida toda. Sendo assim os membros família  que a criança tenha 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

convívio irá brincar com  brinquedo e brinacadeiras assim curtido o momento junto em 

familia.  

 

Materiais: 

De acordo com a realização da atividade escolhida pela criança. 

 

Sugestões para as famílias:  

1. Dialogue com a criança explicando que a brincadeira de faz de conta é a 

maneira como ela começa a interagir com o mundo à sua volta que quando ela 

brinca, representa papéis, cria interações e enredos. 

2. Sugira alguns exemplos de brincadeira e deixa a criança escolher, estimulando 

assim sua autonomia e suas preferências. 

3. Caso a criança não consiga escolher ajude-a a decidir participando junto com a 

criança na brincadeira escolhida. 

 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

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

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

 


