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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: 28/01/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Vamos brincar de Esconde- esconde?  

 

Objetivos específicos:  

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimento e seguindo orientações. (EI02CG02); 

• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 

música. (EI03CG01); 

• Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. (EI02CG01); 

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

com quem convive. (EI01EF01); 

 

Proposta pedagógica: 

Velocidade, equilíbrio, competição, noção de espaço e resistência física. Estas são 

apenas algumas das aptidões desenvolvidas nesta brincadeira. "A criança é estimulada a 

correr, disputar espaço e superar seus limites.  

Nesta atividade as crianças vão se esconder e depois se salvar antes de ser encontrados. 

Uma criança vai fazer a contagem, com os olhos fechados e voltada para pique, 

enquanto os outros participantes se escondem. Quando terminar a contagem, ela grita 

“lá vou eu” e vai à busca dos outros participantes. Ao encontrar alguém, corre para o 

ponto da contagem e diz – um, dois, três e o nome de quem encontrou. Para se salvar, a 

pessoa que se escondeu deve correr para o ponto da contagem e dizer – um, dois, três, 

salve eu. A primeira pessoa a ser encontrada vai contar na próxima rodada. 
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Materiais:  

Não há necessidade de materiais.   

 

Sugestões para as famílias: 

• Identifique barreiras físicas, comunicacionais ou relacionais que podem impedir que 

a criança participe e aprenda;  

• Assegure condições para que todos participem no momento da realização da 

atividade;  

• Organize o espaço para ser realizada a brincadeira; 

• Sempre enfatizar o nome da criança várias vezes;  

 

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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