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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Maternal II-A e B             Data: 12/07/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Acertando o alvo. 

 

Objetivos específicos: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 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: 

Os primeiros anos de vida de uma criança são fundamentais na sua formação. Estamos 

falando de um período em que ela está construindo sua identidade e grande parte de sua 

estrutura física, socioafetiva e intelectual. É principalmente nesta fase que se devem 

adotar estratégias capazes de intervir de maneira positiva no seu desenvolvimento. Seja 

na área biopsicossocial, ou seja, na área de desenvolvimento de diversas competências. 

É aí que entra o papel das atividades lúdicas, que podem ser nada mais que uma 

brincadeira, um jogo ou qualquer outra atividade que permita uma situação de 

interatividade. Foi pensando nisso, que a atividade de hoje foi planejada. Que tal 

trabalhar a coordenação motora, a lateralidade, o ritmo e o equilíbrio da criança através 

de uma brincadeira muito divertida! 

Inicialmente, separe os materiais com antecedência como uma caixa de papelão vazia, 

algum objeto redondo e uma bolinha pequena. O adulto mediador irá utilizar um objeto 

redondo como molde, para realizar um corte no centro da caixa fazendo um buraco, cuja 

circunferência seja maior do que a bola que separou. Apresente para a criança como 

será a brincadeira, explicando que ela precisa mexer a caixa até que a bolinha caia pelo 
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círculo. Em seguida permita que a criança encontre uma forma de realizar o movimento 

fazendo com que a bolinha caia no buraco. 

 

Materiais: 

- Caixa de papelão vazia; 

- Algum objeto redondo; 

- Tesoura; 

- Bolinha pequena. 

Obs.: Caso a família não tenha bolinha pequena em casa poderá substituir por bolinha 

de papel ou meia. 

 

Sugestões para as famílias: 

Sugere-se que deixe a criança decorar a caixa da maneira que quiser, tornando-a bem 

atrativa. Permita que ela realize várias tentativas e para aumentar a complexidade da 

brincadeira a ponto de desafiar a criança poderá acrescentar varias bolinhas. Lembre-se 

de elogiar a criança em suas conquistas, isso deixará muito feliz e motivada.  

 

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. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


