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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 13/08/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade: Um momento de lazer. 

 

Objetivos específicos: 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades 

de diferentes naturezas (EI02CG02); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

É muito importante trabalhar o vínculo que a criança tem com o entorno de sua casa. O 

bairro tem elementos que podem levar a criança a refletir sobre os lugares que ela gosta, 

os passeios a pé pelo entorno, as características das ruas do bairro, as diferenças entre os 

bairros e muito mais. E cada comunidade existe um tipo de lazer específico que na qual 

as famílias encontram para realizar em dias de folga, por isso, vamos explorar esses 

ambientes, no aconchego de nossas casas.  

Sendo assim, para finalizarmos a semana, reforce com a criança sobre os lugares que se 

tem no bairro, como campo de futebol, parquinhos, praças, mercado, trailer de lanches 

etc. em seguida, permita que a criança possa reproduzir em ação algum lugar que ela 

gosta de frequentar. Exemplo: Se no bairro possui um campo de futebol incentive a 

criança a brincar de chutar bola no gol reproduzindo ação para simbolizar o campo, se 

for uma praça permita que a criança possa utilizar a sua imaginação e criatividade para 

realizar algo, do que ela faria se estivesse brincando nesse espaço.  

 

Materiais: 

- Os materiais dependerá da escolha de qual brincadeira a criança irá executar. 
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Sugestões para as famílias: 

Como a atividade é para reproduzir um ambiente de lazer do bairro dentro de casa, 

proponho que seja um ambiente aberto, e que não ofereça riscos para a criança. 

 

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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