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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 06/05/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Brincadeira em família. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos (EI02EO03); 

 Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Ainda falando sobre a família, no dia de hoje iremos desenvolver a brincadeira e o 

brincar com todos os membros da casa. O brincar é um direito da criança, é, segundo 

Leontiev (2006), a principal atividade das crianças pequenas, pois é ela que vai 

impulsionar a criança para outro nível de desenvolvimento. Brincar é preciso, é por 

meio dele que as crianças descobrem o mundo, se comunicam e se inserem em um 

contexto social. 

Pensando nisso, a atividade será que a criança, juntamente com o adulto mediador, 

possa escolher uma brincadeira favorita dela para brincarem juntos, como por exemplo, 

carrinhos, bonecas, pipa, bolas, massinha etc. 

Caso a brincadeira escolhida exija confecção, o adulto deverá auxiliá-la durante todo o 

processo. Aproveitem o tempo em família e brinquem juntos. 
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Materiais: 

- Os materiais dessa atividade dependerão da escolha da brincadeira da criança e do 

adulto mediador. 

 

Sugestões para as famílias: 

Respeite a escolha da brincadeira da criança, brincando e participando ativamente de 

todos os processos. Envolvam todos da família, afinal a proposta da atividade de hoje e 

estar em união com ela. 

 

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. 

 
 

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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