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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 
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Título da Atividade: Desgrudando objetos. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

descobertas (EI01ET03); 

• Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente (EI01TS01);  

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

 

Resumo: 

Quando um adulto incentiva uma criança a alcançar os objetos que mais gosta brincando, 

estará, ao mesmo tempo estimulando o desenvolvimento da coordenação motora e o equilíbrio 

corporal.  

Na brincadeira de hoje, o adulto mediador irá separar os brinquedos que mais chamam a 

atenção da criança e grudá-los com fita na parede, estimulando o resgate, caso a criança ainda 

não esteja andando coloque-os grudados do chão, pois irá estimular o movimento, pois a 

criança irá em busca dele na intenção de resgatá-lo.  

 

Materiais: 
• Obejtos da preferência da criança; 

• Fita adesiva. 

 

Espaços:  
Para esta brincadeira, não será necessário que seja em um ambiente específico, porém é 

necessário que as paredes sejam lisas, para que os objetos se fixem com facilidade. 
 

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 
Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  
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Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ao ver seus objetos preferidos grudados na parede ou no 

chão.  

Será que ela irá tentar pegar no mesmo momento ou será que ela apresentará receio? 

Observe também se ela irá pegar apenas o objeto que mais lhe chama a atenção ou será que ela 

irá tirar todos e não irá brincar com nenhum? 

 

O que fazer durante? 

Deixe o ambiente previamente preparado com os objetos anexados na parede ou no chão (de 

acordo com a criança, engatinhando ou andando).  

Em seguida chame a criança, mostrando onde estão os seus brinquedos favoritos, 

convidando-a a resgatá-los. 

 

 

Link importante:  

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

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

BNCC: 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 
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