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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 25/06/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade: É hora da pescaria.  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre voutros (EI02CG05); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

As festas juninas que acontecem no mês de junho estão entre as mais antigas 

tradições da cultura brasileira. Na nossa Instituição Creche Menino Jesus as festas 

juninas sempre são motivo de alegria e comemorações, que proporcionam além de 

aprendizagens e divertidas brincadeiras, a socialização e a integração da comunidade 

escolar e da família. Nesse ano devido ao momento que estamos vivenciando não 

teremos a comemoração junina, porém, esse momento pode ser vivenciado em casa 

juntamente com a família. Que tal brincar com a criança de pescaria, com certeza será 

um momento muito prazeroso e significativo para a ela. Sendo assim, inicialmente 

organize os seguintes materiais: uma bacia com água, um pote vazio, prendedores de 

roupas e itens para realizar a pesca como colher, peneira, concha, entre outros, 

organize um espaço para realizar a atividade, de preferência que seja em área externa. 

Dialogue com a criança como será realizada a pescaria, em seguida, coloque água na 

bacia até a metade, incentive a criança a realizar o movimento de pinça apertando e 

soltando o prendedor imaginado ser um peixe abrindo e fechando a boquinha e 

permita que ela coloque os prendedores na água para flutuarem, após isso, proponha 
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desafios motores ao pescar o peixe (comece por utensílios maiores e vai aumentando 

a dificuldade conforme necessário). Oriente a criança para pescar os peixinhos e 

colocá-los no pote que está sem água. Essa brincadeira além de diversão vai 

desenvolver as habilidades manuais da criança. 

 

Materiais: 

- Uma bacia com água; 

- Um pote vazio;  

- Prendedores de roupas de madeira ou objetos que flutuam; 

- Itens para a pesca (colher, peneira, concha, entre outros). 

 

Sugestões para as famílias: 

Permita que a criança explore cada material de forma espontânea e livre, onde ela se 

sinta à vontade para brincar da maneira que quiser, despertando a sua curiosidade em 

relação a tais, e ainda descobrir diferentes formas de utilização dos mesmos. Sempre 

elogie a criança, pois ela se sentirá motivada e feliz. Lembre-se, para evitar possíveis 

acidentes não deixe a criança sozinha com a bacia de água. 

 

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 

 

 

 

 


