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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 15/07/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 05: Jogo dos potes.  

 

Objetivos específicos: 

• Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações 

das quais participa. (EI01EO02) 

• Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. (EI01CG05) 

• Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e 

semelhanças entre eles. (EI01ET05) 

 

Proposta pedagógica: 

Em nossa proposta pedagógica desta quinta-feira, realizaremos com as crianças um 

divertido jogo dos potes.  

O que define um objeto como brinquedo é a interação que a criança (e o adulto) tem 

com ele. Tem muito brinquedo que a gente compra que não representam desafios para a 

criança porque a brincadeira já vem pronta e a criança não precisa fazer muita coisa 

além de apertar um botão e observar. 

Por outro lado,  materiais não estruturados, como rolos de papel higiênico, 

papel e pregadores de roupa podem render atividades ótimas. Os potes da cozinha são 

outro exemplo: dá para brincar de um monte de coisas! 

 

Materiais: 

- Potes de plástico, tipo tupperware, utilizados na cozinha. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá separar 

previamente alguns potes de plástico utilizados na cozinha. 

http://www.tempojunto.com/2016/05/17/brinquedos-de-materiais-nao-estruturados/
http://www.tempojunto.com/2015/06/05/10-ideias-criativas-para-fazer-brinquedos-com-rolo-de-papel-higienico/
http://www.tempojunto.com/2015/09/18/10-ideias-de-atividades-criativas-para-criancas-usando-papel/
http://www.tempojunto.com/2015/02/27/brincadeiras-com-pregador-de-roupa/
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Em seguida, convide a criança para brincar com o jogo dos potes. 

Você adulto, começa separando potes de plástico de diferentes tamanhos e formatos e 

coloca eles no chão. A ideia da proposta em tese é fazer a criança pegar os potes e 

encaixar uns dentro dos outros. 

Vejam que a criança logo estabelecerá um padrão de escolher, ela vai olhar para os 

potes, analisar qual é maior e menor, e assim acertar qual encaixa. Conceitos como 

grande e pequeno e formas geométricas são trabalhados o tempo todo em atividades 

como esta. 

Percebam a cara de satisfação por conseguir acertar, e elogie com um PARABÉNS a 

cada acerto, eles adoram! 

 

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/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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/bercario-ii-a-e-b-2021
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

