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             Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 31/07/2020  

Título da Atividade: Brinquedo de encaixe.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05);   

*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 

Além da diversão e do entretenimento, os brinquedos de encaixe auxiliam no 

desenvolvimento motor e na orientação espacial das crianças. São ótimas opções para 

treinar os movimentos, dar noção no aprendizado sobre cores e formas. 

Por isso, a atividade de hoje é encaixar palitos de sorvete ou colheres em tampas de potes.  

 

Materiais: 
● 1 Pote de material reciclável, como manteigueiras, pote de achocolatado, pote leite em 

pó, entre outros;  

● Palitos de sorvete ou colheres.  

 

Espaço:  
Sugiro que esta atividade seja realizada na sala, ou em algum cômodo da casa que tenha 

boa iluminação, para que a criança consiga ter maior visualização e assim compreender 

melhor como será a atividades. 

  

Tempo sugerido:   

40 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 comum os bebês quererem colocar os palitos ou as colheres que estão 

manuseando na boca, porém é importante observar e tomar cuidado para ela não o coloque 

no fundo da garganta e acabe se engasgando.  

 

O que fazer durante:  

Inicialmente os pais ou responsáveis irão fazer alguns furos na tampa do pote e tampá-lo, 

em seguida, irão mostrar para a criança, como será a atividade, ou seja, colocar os palitos 

ou as colheres nos furou, para que através da imitação ela possa reproduzir esta ação.  

Este brinquedo pode e deve ser utilizado em outros momentos, pois contribui com o 

desenvolvimento da coordenação motora fina.  

 

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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