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Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 24/06/2020 

Título da Atividade: Derrubando garrafas.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

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

quais participa (EI01EO02);  

*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).  

 

Resumo 
Hoje iremos trabalhar mais uma brincadeira que é muito comum nas brincadeiras de festa 

junina, onde a criança será incentivada a atirar a bola e derrubar as garrafas 

correspondentes. 

 

Materiais: 

● Garrafas pet; 

● bola 

 

Espaço:  

Como se tara de arremessar bola, sugiro que seja em local que não tenha objetos que 

quebrem, pois as crianças ainda estão aprendendo a controlar sua força.  

 

Tempo sugerido:   

20 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:  
Nesta atividade é importante observar em que direção a criança está jogando a bola, 

tomando muito cuidado para que ela não jogue em algum lugar, onde a bola  possa voltar 

com força, machucando a criança.   

 

O que fazer durante:  
Coloque nas garrafas um pouco de água, para que elas possam ficar firmes no chão. Em 

seguida chame a atenção da criança para que ela te observe e lance a bola na direção das 

garrafas, repita esta ação por umas três vezes. Entregue a bola para a criança incentivando 

que ela através da imitação, possa realizar o mesmo movimento. Caso perceba que a 

criança está com dificuldade, vai diminuindo a distância entre ela e as garrafas. Lembre-

se que o incentivo e a persistência são elementos fundamentais, não se esquecendo de 

comemorar muito quando ela conseguir derrubar as garrafas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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