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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 06/10/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: Brincando com balões de água. 

 

Objetivos específicos: 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03);  

• Respeitar regras básicas de convívio social nas interacões e brincadeiras(EI02EO06); 

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

(EI02EO03); 

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

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

naturezas (EI02CG02); 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar 

objetos tridimensionais) (EI02TS02); 

•  Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.) (EI02ET02); 

• Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04); 

• Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.) 

(EI02ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

 

Dando continuidade a semana comemorativa das crianças no dia de hoje, iremos 
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aproveitar os dias de calor e brincar com bexigas d´água.  O adulto mediador deverá 

encher várias bexigas com água e entregar para a criança. Permita que ela possa 

explorar, manusear, se movimentar e brincar da maneira que preferir desenvolvendo 

assim a cognição, criatividade e a percepção de pesos diferentes, vivenciando 

experimentação táctil sensorial de texturas, através da brincadeira.  

 

Materiais: 

- Água; 

- Bexigas; 

- Garrafas pets ou piscina. 

 

 

Sugestões para as famílias: 

Caso a família não tenha bexigas sugere-se outro material para realizar a brincadeira 

como, piscina, chuveiro reciclado entre outros. Torne esse momento divertido brincando 

junto com a criança.  

ATENÇÃO: 

Sabemos que estamos vivendo um momento delicado com a falta de água em nosso 

município, mas também sabemos que além do nosso calor, a diversão é garantida 

quando brincamos com água. Por isso, o que vale aqui é o bom senso e não o 

desperdício, sendo assim, a recomendação é que vocês encham algum recipiente com 

água, como a piscina, as bexigas ou uma garrafa no caso do chuveiro reciclado. 

Não deixe que o exagero e a falta de consciência deixem as crianças sem participar ou 

sem água para a rotina de vocês. 

 

Obs. Peço por gentileza que ao enviarem as fotos das crianças brincando com quaisquer 

dessas brincadeiras, elas estejam vestindo roupas comuns do dia-dia.  
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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. 

 

 

 

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/#infantil

