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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 10/07/2020 

Título da Atividade: Ebaaa! Hora do piquenique. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio 

social (EI01EO06); 

 Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, tempertura) 

(EI01ET01); 

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

brincadeiras (EI02CG01); 

 Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência 

(EI03CG05); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as caracteristicas e propriedades dos 

objetos. (texturas, massa, tamanho) (EI02ET01). 

 

Resumo: 

Retomar as brincadeiras de antigamente e levar os moradores para ocupar espaços públicos é 

promover a vivência entre famílias e amigos, para que todos possam brincar livremente fora 

de casa, resgatando o lúdico e a simplicidade da infância de gerações passadas. Portanto 

transforme o lanche da tarde num delicioso piquenique. Como no momeno não podemos sair 

de casa vamos aproveitar o espaço em casa ao ar livre, ou até mesmo no chão da sala. Essa 

brincadeira é bacana porque também serve como incentivo para a galerinha ruim de garfo que 

literalmente vão comer brincando. Sendo assim a criança juntamente com a família irão 

escolher alimentos de sua preferência para degustação durante o piquenique. Deixe a 

imaginação fluir e bom apetite!  
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Preparação: 

Materiais: 

Toalha de mesa, copos, talheres (descartavéis) e alimentos que a família tenha em casa 

exemplos frutas, bolo, pão, suco entre outros. 

 

Espaços: 

Organize um espaço no jardim, varanda, quintal, cozinha até mesmo na sala para degustação 

dos alimentos durante o piquenique. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança da família. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  A criança está 

gostando dos alimentos oferecidos? Demonstra autonomia ao se alimentar? Consegue 

explorar os alimentos por meio dos sentidos (tato e olfato)?  

 

O que fazer durante? 

1. Coloque uma toalha de mesa no chão para ser colocada às comidinhas. 

2.  Convide toda a família para se sentar e se divertir com o piquenique, realizando assim a 

degustação dos alimentos preferidos.  
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Link importante: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

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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