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               Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 23/06/2020 

Título da Atividade: Pescaria.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01);  

*Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) 

na interação com o mundo físico (EI01ET02);  

*Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04);  

 

Resumo 
Iremos utilizar nesta atividade uma tradicional brincadeira nas festas juninas, que é a 

pescaria. Mas para deixar esta brincadeira ainda mais divertida substituiremos os peixes 

por brinquedos que a criança tenha maior interesse.     

 

Materiais: 

● Brinquedos ou bolinhas; 

● Bacia; 

● Água; 

● Peneira 

 

Espaço:  
Para esta atividade sugiro que o locar seja aberto e fácil secagem, afinal pescaria envolve 

água.   

 

Tempo sugerido:   

30 minutos.  

 

Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico. 
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Observe atentamente:  
Como na atividade terá água envolvida, mesmos que seja em pequena quantidade é de 

suma importância que os responsáveis prestem bastante atenção pois há riscos de 

afogamento.  

 

O que fazer durante:  
Coloque a disposição da criança a bacia com água e os brinquedos que mais chamam a 

tenção dela, com uma peneira mostre como serão pescados esses brinquedos, em seguida 

entregue a peneira para que a partir da imitação, ela comece a pegar os brinquedos.

  

Atenção: Caso a criança tenha dificuldade de pegar com a peneira, pode deixá-la pegar 

os objetos com as mãos. Permita que a criança explore esta brincadeira livremente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links importantes: 

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

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

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 
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