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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II A e B            Data: 14/05/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Brincando de praticar atividade física. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

no alto, embaixo, dentro fora etc., ao se envolver m brincadeiras de diferentes 

naturezas (EI02CG02); 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Demonstrar progressiva independência no cuidado de seu corpo (EI02CG04). 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Ensinar as crianças a ter amor-próprio é um processo que se desenvolve lentamente, 

mas pode começar a ser estimulado desde a infância. Essa é uma qualidade que pode 

ajudar as crianças a ter um melhor desempenho na escola, em casa e nos 

relacionamentos pessoais. Uma maneira de ensinar as crianças a ter amor-próprio é 

incentivá-las a se manterem ativas por meio de atividades físicas que tem a finalidade de 

conscientizar sobre a importância de tomar água para o melhor funcionamento do corpo, 

ajuda no desenvolvimento da coordenação motora e da estrutura corporal, bem como 

auxilia no combate de doenças causadas por vírus gripais. Na atividade de hoje a 

criança juntamente com a família irá escolher uma atividade física para estar 

desenvolvendo com o seu filho (a). Com o intuito de estimular a autoestima e autonomia 

deixando a criança bem livre e de espontânea vontade para fazer escolhas. Sugira para a 

criança algumas atividades físicas como jogar bola, pular corda, alongamentos, dançar, 
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correr entre outros escolhendo a sua favorita e questione-a qual das opções que ela 

gostaria de realizar. Caso a criança não consiga escolher ajude-a a decidir. Dialogue 

com a criança sobre a importância de praticar atividade física para obter um crescimento 

saudável cuidando de si mesma. 

 

Materiais: 

- De acordo com a realização da atividade física escolhida. 

 

Sugestões para as famílias: 

Repita a atividade física quantas vezes forem necessárias, estimulando a criança a 

cuidar do seu próprio corpo, tornando um momento muito prazeroso e divertido. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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 
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