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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 12/03/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Brincando e conscientizando. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

compreender (EI02EO04);  

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

adultos (EI02EO03);  

 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: 

Com a pandemia do novo Corona vírus, os cuidados com a higiene em casa se tornaram 

ainda mais necessários, no entanto, os brinquedos das crianças às vezes passam 

despercebidos, já que costumam ficar espalhados pela casa e os pequenos não 

conseguem diferenciar os objetos limpos ou sujos. Os brinquedos são parte importante 

no desenvolvimento das crianças e precisam de cuidados para não se tornar fontes de 

transmissão de doenças.  

Organize o ambiente e prepare a vestimenta do pequeno para esta atividade onde a 

criança juntamente com o adulto responsável irá realizar a higienização de seus 

brinquedos. Então hora da limpeza!  

Disponibilize recipientes com água, esponjas, paninhos e sabonete (líquido ou em 

barra), auxilie a criança a separar os brinquedos para serem lavados e colocados para 

secar.  



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 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Materiais: 

- Brinquedos diversos; 

- Recipiente; 

- Água; 

- Esponjas, paninhos e sabonete (líquido ou em barra). 

 

Sugestões para as famílias: 

Dialogue com a criança sobre importância de higienizar os brinquedos e mantê-los 

limpos. Demonstre interesse em participar da atividade e incentive-a a explorar 

cuidadosamente os materiais disponíveis ao passo que vão os nomeando.  

 

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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