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             Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 27/07/2020  

Título da Atividade: Vamos brincar de peteca?  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03);   

*Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas(EI01ET03);  

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

deslocamentos de si e dos objetos(EI01ET04). 

. 

Resumo 

Como durante esta semana nosso foco será transformar materiais recicláveis em 

brinquedos e assim colaborar com nossa comunidade, em relação a diminuição do lixo. 

Na proposta de hoje nós iremos transformar uma simples sacolinha plástica e papéis 

amassados em uma super divertida peteca.   

  

Materiais: 
● Sacolinha plástica; 

● Papel amassado; 

● Tesoura sem ponta. 

 

Espaço:  
Para esta atividade, é fundamental que o espaço seja grande e que não demonstre risco 

para o bebê.     

  

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:  

Observe se a criança esta atenta ao que o que está sendo proposto, por que iremos 

trabalhar com sacolinha plástica sendo assim existe um risco muito grande de 

sufocamento.  

 

O que fazer durante:  

Prepare a peteca com antecedência, primeiramente deixe a criança explorar o brinquedo, 

em seguida, comece jogar a peteca incentivando o bebe a interagir com esta divertida 

brincadeira.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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