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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Maternal II A-B            Data: 02/07/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade: Meus amigos. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG05); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Vamos encerrar nossa semana ainda com o tema da amizade, através do movimento. 

O movimento é utilizado pela criança como uma linguagem, tanto para agir com o meio 

físico como para se comunicar com as pessoas, desenvolvendo os conhecimentos sobre 

si mesma, explorando o ambiente físico e social e superando desafios. E foi pensando 

nisso, que a atividade de hoje foi planejada. 

Iremos unir a relação de amizade com o movimento, para isso, a proposta é que o adulto 

mediador possa encher algumas bexigas, em seguida, permita que a criança possa 

desenhar livremente sobre elas, após isso, o adulto deverá escrever os nomes dos 

amigos nelas, e incentivar a criança a jogar a bexiga para cima e falar em voz alta o 

nome do amigo que ela pegou e seguir até que realize esse movimento com todas as 

bexigas, desenvolvendo assim a atenção, coordenação motora e identificação das 

relações espaciais.   



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

 

Obs. Caso a família não tenha a bexiga em casa, sugiro que possam utilizar sacolas, 

bolas entre outras opções que possam jogar para cima. 

 

Materiais: 

- Bolas; 

- Bexigas; 

- Sacolas; 

- Canetinhas. 

 

Sugestões para as famílias: 

Participe de todo o processo da brincadeira e incentive a criança a realizar os 

movimentos de jogar, pegar a bexiga e falar os nomes dos amigos. 

Cuidado com bexigas estouradas que podem ser engolidas. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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.  
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