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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                          Data: 28/01/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Cadê? Achou! 

 

Objetivos específicos: 

• 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); 

• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. (EI01CG03). 

 

Proposta pedagógica: 

“Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança 

pode reproduzir o seu cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de 

aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão, da autonomia e da 

criatividade, estabelecendo, desta forma uma relação estreita entre brincadeira e 

aprendizagem”. 

Dentro deste contexto, nossa proposta de atividade de hoje consiste em uma brincadeira 

aparentemente simples, mas de grande importância para o desenvolvimento infantil e 

reconhecimento de sua identidade. A brincadeira é a seguinte: “Cadê? Achou!” 

Brincar de se esconder e achar, além de divertido, é lúdico e estimula o 

desenvolvimento cognitivo das crianças pequenas. 

 

Materiais: 

- Fralda ou algum outro tecido. 
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Sugestões para as famílias: 

Na proposta de atividade de hoje, inicialmente, o adulto deverá cobrir o rosto com uma 

fralda/tecido e perguntar: “Cadê a mamãe/papai/ vovó/irmão?!” (De acordo com quem 

esteja no comando da brincadeira). Após alguns segundos, puxe a fralda dando um belo 

sorriso acompanhado do “Achou!”.  

Repita algumas vezes e logo à criança tomará a iniciativa de pegar a fralda e cobrir seu 

rosto, e será neste momento que vamos trabalhar sua identidade: cobrindo o rosto da 

criança o adulto questionará “cadê o ---------” (dizendo o nome da criança por várias 

vezes, até que o pequeno reconheça seu nome e identifique-se). 

 

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 
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