
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 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 18/03/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Brincar e explorar. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características dos 

objetos (textura, massa, tamanho) (EI0ET01); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.) (EI02ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

Continuando com os estímulos voltados às sensações sentidas através do manuseio de 

texturas trabalhadas no decorrer da semana, buscaremos propiciar momentos lúdicos de 

exploração com intuito de impulsionar novas aprendizagens. Para isso, os brinquedos 

terão lugar de destaque no decorrer desta atividade. 

Proponha iniciar a interação instigando a criança a manipular com liberdade e 

autonomia, brinquedos com diferentes texturas (bolas, ursos de pelúcia, bonecas ou 

bonecos, massa de modelar, livros, carrinhos etc.) que deverão ser disponibilizados em 

um ambiente aconchegante que viabilize as expressões corporais, faciais e orais por 

parte da criança. No decorrer do desenvolvimento desta atividade nomeie as texturas e 

questione a criança sobre suas percepções durante o manuseio, além de instigar a 

utilização da linguagem oral nas respostas. 

 

Materiais: 
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- Brinquedos diversos com diferentes texturas (bola, ursos de pelúcia, bonecas ou 

bonecos, massa de modelar, livros, carrinhos etc.). 

 

Sugestões para as famílias: 

Interaja de maneira positiva elogiando e estimulando a participação da criança, tornando 

o momento prazeroso e rico na aquisição de novas aprendizagens. 

 

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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