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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 08/10/2020 

Título da Atividade: Esconde-esconde 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

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

descobertas (EI01ET03); 

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01). 

 

Resumo: 

A brincadeira do esconde-esconde para bebês tem uma importância muito grande, pois ela vai 

muito além de ser uma simples brincadeira, ao esconder o rosto ou um brinquedo, fazendo-os 

aparecer em seguida, o bebê aprende que um objeto ou uma pessoa existem mesmo que estejam 

fora de seu campo de visão. Mais tarde, isso vai facilitar a adaptação escolar e fazer a criança 

entender que os pais ou responsáveis saem para trabalhar, mas voltam para casa.  

Por isso hoje nós iremos brincar desta brincadeira antiga, mas super divertida.   

 

Materiais: 

• Camêra, para registrar o momento. 

 

Espaços:  
Para esta proposta de atividade sugiro que ela aconteça em um local que tenha diversas 

possibilidades de esconderijo, desde que não apresente riscos para o bebê. 
 

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 30 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 não ver o adulto de sua referência por perto. Será que a 

ela irá chorar, ou sera que ela vai querer procurar? 

Será que depois ela irá tentar se esconder também? 

 

O que fazer durante? 

Iniciaremos a atividade explicando para a criança que brincaremos de esconde-esconde, em 

seguida o adulto mediador irá se esconder, em um local de fácil localização, porém que saia 

do campo de vista da criança. Podendo ser atrás de uma parede, de um sofá, armário, entre 

outros.  

Depois convide a criança a se esconder, lembrando que para ela basta cobrir o rosto e eles já 

acham que ninguém está os vendo, por isso quando for a vez da criança pode-se utilizar um 

pedaço de pano para encobrir seu rosto.  

Em caso da criança ainda não se locomover com facilidade, o adulto mediador pode utilizar 

apenas um pano para encobrir o rosto e deixar que a criança o retire.  

Atenção: Se perceber que ela não está te encontrando, apareça para que ela não fique 

assustada e se caso apresentar algum tipo de estranhamento, pare a brincadeira 

imediatamente para acalentá-la. 
 

 

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/ 
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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 
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