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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: 25/02/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Desenvolvendo a linguagem com brincadeiras.  

 

Objetivos específicos:  

• Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas 

com quem convive. (EI01EF01);  

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01); 

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler 

histórias e ao cantar. (EI01EF05);  

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02TS03);  

 

Proposta pedagógica: 

A linguagem é uma das habilidades mais importantes a serem desenvolvidas nas 

crianças, pois sem uma comunicação eficiente, dificilmente ocorrerá uma situação de 

aprendizagem. A linguagem é a habilidade de compreender e criar conceitos mentais de 

tudo o que é aprendido, por exemplo: ao ser apresentada várias vezes à uma bola, 

quando for solicitada à criança que pegue a bola, ela saberá que o termo “bola” refere-se 

a um brinquedo, redondo, colorido e que pula, graças às suas experiências prévias. 

 Na educação infantil essa habilidade é desenvolvida através da contação de histórias, 

brincadeiras, músicas e leituras.  

Nesta atividade serão disponibilizados exemplos de brincadeiras que desenvolvem a 

linguagem nas crianças, em seguida, as crianças poderão escolher uma ou mais para 

ser realizada.  

https://labedu.org.br/busca/?tema=desenvolvimento-da-linguagem
https://labedu.org.br/busca/?tema=brincadeira
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1. Jogos com Bola: Desenvolve a atenção conjunta e a atenção da criança aos 

comandos verbais. 

Dica: Durante a brincadeira realizar ordens simples como “Joga pro papai”, “Pegue a 

bola”, “Chuta”, “Cadê a bola?’’. 

 

2. Brincar de esconder: Desenvolve atenção compartilhada, habilidade de jogo, 

habilidades auditivas. 

Dica: Esconder objetos sonoros para que a criança encontre, ir mudando de lugar 

para manter a atenção da criança no mesmo estímulo, utilizar bichos de pelúcia e de 

borracha e ir nomeando, perguntando à criança “onde está o sapo”? “Cadê o pato?”. 

 

3. Brincar com Músicas: Desenvolve a atenção compartilhada, o vocabulário, as 

habilidades auditivas e trocas de turnos comunicativos. 

Dicas: Cantar a mesma música uma hora bem baixinho, outra hora mais forte, uma 

vez mais rápido, outra vez devagar…; 

Associar a música a sensações corporais, por exemplo, quando canta “A dona aranha 

subiu pela parede. “vai subindo os dedos pelos corpos da criança como se fosse a 

aranha… 

Trocar os personagens da música por outros, por exemplo, “O sapo não lava o pé”, 

trocar por a Luisa não lava o pé, o cachorro não lava o pé, o cavalo não lava o pé… 

lembrando de mudar também onde o personagem mora (no pasto, etc…). Pode 

também “sortear” o bicho que vai usar na música, tirar de uma sacola, uma caixa… 

Quando a criança já diz alguma palavra ou aprendeu algum trecho da música deixar 

um espaço pra que ela complete a música ou perguntar a ela “quem não lava o pé?”, 

“quem vai subir pela parede?” 

 

Materiais: 

De acordo com a atividades escolhida pela criança.  

 

Sugestões para as famílias:  
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• Caso a criança não consiga escolher a atividade ajude-a decidir. É de suma 

importância estimular a criança no desenvolvimento da sua autonomia. 

• Deixa a criança brincar livremente com a atividade escolhida.  

• Seja claro e objetivo; 

• Organize o espaço e disponibilize os materiais necessários para crianças;  

• Fotografe e registre o momento; 

• Estimule a criança fazendo os gestos propostos nas músicas ou brincadeiras; 

• Aproveite a brincadeira pois a diversão será garantida. 

 

1. 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. 

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

