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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 29/01/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Brincadeira de criança 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

(EI02EO03); 

 Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreende-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

O brincar contribui de forma única e significativa para a formação integral das crianças. 

São o conjunto de atenção do adulto, planejamento do espaço e liberdade de ação da 

criança que fazem a diferença na qualidade da brincadeira e será através dessa junção, 

que iremos propor um momento de brincadeira livre para as crianças. 

Para isso, inicie uma simples conversa com intuito de despertar na criança a escolha de 

sua brincadeira favorita, após o diálogo inicial, o adulto deverá organizar os materiais e 

o espaço para que a brincadeira aconteça de modo atrativo para a criança. 

  

Materiais: 

- O material dessa atividade dependerá da escolha da brincadeira favorita pela criança. 

 

Sugestões para as famílias: 

Participe efetivamente de todos os processos da brincadeira, prepare o local, os 

materiais, brinquem juntos e sempre elogie a criança em suas conquistas. 
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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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