
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: 28/01/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: O esconde-esconde na minha casa 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

adultos (EI02EO03); 

 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); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Ainda falando sobre identidade com as crianças, no dia de hoje iremos desenvolver a 

linguagem oral, imaginação e cognitivo através de uma brincadeira muito conhecida, o 

esconde- esconde. A maioria de nós quando criança já brincou e se divertiu muito com 

ela e hoje, iremos passar essa brincadeira para as nossas crianças. 

Para isso, sugiro que fale brevemente com a criança sobre como irá funcionar em 

seguida, a brincadeira poderá ser iniciada pelo adulto para facilitar a compreensão da 

prática pela criança. O adulto deverá iniciar pedindo que a criança se esconda em algum 

cantinho da casa e logo após, deverá procurá-la até encontrar, assim que a criança for 

vista fazer a pergunta “Quem a mamãe achou?” (caso o adulto mediador seja um tio, 

pai, irmão etc. substitua a nomenclatura da frase) instigando a criança a falar seu nome, 

caso ainda não consiga pronunciar, auxilie-a. 
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Obs. Escolham um local seguro para a brincadeira, prevenindo que a criança se esconda 

em cômodos perigosos. 

 

Materiais: 

Nessa atividade não requer nenhum material, apenas a participação dos membros da 

família. 

 

Sugestões para as famílias: 

Com o intuito de transmitir segurança e estimular a participação da criança inicie a 

brincadeira dando exemplo de como se esconder e procurar em seguida, reveze com a 

criança a ordem dos participantes. 

Incentive a criança a falar seu nome sempre que o adulto a encontrar e a auxilie caso 

tenha dificuldades com a pronuncia do próprio nome. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

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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