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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 30/06/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: A amizade e o coração.  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

adultos (EI02EO03); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Se as brincadeiras são importantes para o desenvolvimento da criança, o brinquedo 

ajuda a enriquecê-las. É brincando que a criança aprende a lidar com o mundo, com os 

coleguinhas e com as próprias emoções. As atividades espontâneas são essenciais para 

que os pequenos exercitem a criatividade e desenvolvam a capacidade cognitiva. Os 

brinquedos exercem um importante papel no estímulo da concentração, da memória e da 

coordenação. Ajudam as crianças a se autoconhecerem e atuam na formação da 

personalidade. Por isso, as atividades lúdicas são extremamente importantes nessa fase 

da vida, a criança deve ter liberdade para exercê-las tanto em casa quanto na escola. 

É durante estes momentos descontraídos que importantes habilidades e características 

da personalidade são desenvolvidas. O brinquedo é um convite à brincadeira, um 

desafio à criatividade da criança e, muitas vezes, tem um forte papel educativo. E será 

através do brinquedo, que planejamos essa atividade. Sabemos que devido o isolamento 

social os pequenos ficaram afastados dos amigos, com quem conviviam diariamente na 

escola, no clube, nos parques, nas praças, etc. sendo assim, os companheiros de todos os 
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dias viraram os brinquedos, fazendo assim o papel de um amigo. Sabendo disso, qual 

brinquedo que se tornou o melhor amigo da criança?  

A proposta de hoje, é que inicialmente o adulto mediador possa dialogar com a criança 

de como é bom ter amiguinhos para brincar, compartilhar brinquedos e conversar, em 

seguida, convide-a para brincar com o seu brinquedo que se tornou o seu melhor amigo 

durante esse momento de pandemia, aquele objeto que o pequeno está sempre 

carregando pela casa.  

Para tornar essa brincadeira ainda mais lúdica estarei disponibilizando a música “A 

Amizade” do Mundo Bita, para que a criança possa ouvi-la enquanto brinca. 

 

Materiais: 

- Música: “A Amizade” do Mundo Bita; 

- Brinquedos ou objetos. 

 

Sugestões para as famílias: 

Participe ativamente da brincadeira juntamente com a criança, demonstrando esse 

sentimento de amizade pelo seu grande amigo brinquedo e divirtam-se. 

Estarei disponibilizando a música “A Amizade” no grupo de whatsapp. 

 

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. 

A criança cresce e os brinquedos mudam, mas a sua importância permanece. 

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 

 
 


