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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 24/02/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Exercitando as habilidades motora. 

 

Objetivos específicos:  

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01); 

• Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo 

sua conquista e limitações. (EI03EO03); 

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

dificuldades e desafios. (EI02EO02); 

• Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes. (EI01CG02); 

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

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

 

Proposta pedagógica: 

Durante a educação infantil a criança começa a ter contato com atividades que facilitarão 

a habilidade da coordenação motora fina. O que é isso? Bom, é o ato de treinar e utilizar 

os pequenos músculos das mãos e dos dedos, por exemplo. Práticas como escrever, 

segurar um objeto, abrir e fechar as mãos com precisão e no momento certo são alguns 

dos resultados obtidos. A coordenação motora ampla envolve os músculos maiores, o que 

também é estimulado em atividades na educação infantil através de tarefas que exijam 

movimentos maiores: gincanas, aulas de educação física, prática de atividades esportivas, 

aulas de dança, etc. 
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Hoje a missão do adulto mediador será escolher algum tipo de atividade que a criança 

tem maior domínio, podendo ser relacionado com a coordenação motora fina ou com 

ampla. 

 

Materiais: 

De acordo com a atividade escolhida.                 

 

Sugestões para as famílias:  

Antes de iniciar a atividade é importante que o adulto mediador observe quais são as 

habilidades corporais que a criança tenha maior facilidade para executar.  

Exemplos de atividades que envolvem a coordenação motora fina:  resgatar objetos 

pequenos, brincar com prendedores de roupa, fazer bolinha com massinha, empilhar 

potes, rasgar folhar, fazer desenho livre entre outros....  

Exemplos de atividades que envolvem a coordenação motora ampla: Jogo de bola, 

andar de bicicleta, correr, dançar, brincar de amarelinha, brincar de esconde, o andar, o 

correr, saltar, pula-pulas entre outros.   

Após a escolha da proposta de atividade que será realizada com a criança, separe 

previamente os materiais que serão utilizados. 

Em seguida incentive a criança a realizar os movimentos com segurança, permitindo que 

a mesma desenvolva suas habilidades com mais autonomia.  

 

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/atividades-remotas. 

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

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

