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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Educadoras: Ana Paula Menegolo Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Brincando e aprendendo. 

 

Objetivos específicos: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02);  

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

(EI02EO03);  

 Comunicar-se com os colegas e adultos buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

As habilidades cognitivas adquiridas na infância são de extrema importância, pois elas 

possibilitam a condição da criança em lidar com diversas situações. Como processos 

cognitivos, podemos citar todos aqueles relacionados ao desenvolvimento do raciocínio, 

pensamento, memória, abstração, imaginação, linguagem, entre outras características 

importantes. Pensando nisso, escolham uma brincadeira que estimule o 

desenvolvimento do aspecto cognitivo na criança como, por exemplo, blocos de 

encaixe, empilhamento de potes, jogo da memória, brincadeira de vivo-morto e até 

mesmo realizar uma leitura de um livro infantil, que possibilite o despertar da 

imaginação da criança. 

 

Materiais: 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

- De acordo com a brincadeira escolhida. 

 

Sugestões para as famílias: 

Participe a todo o momento do desenvolvimento da atividade com a criança e auxilie-a 

caso for necessário, demonstrando interesse em interagir. 

 

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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

