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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 20/05/2020  

Título da Atividade: Onde está o objeto? 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

 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) 

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

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). (EI02ET04) 

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

etc.). (EI02ET05) 

Resumo 

A brincadeira é muito simples e desenvolvida da seguinte forma, vocês vão escolher um 

cômodo da casa que tenha mais objetos ou até mesmo os brinquedos das crianças, vão 

esconder os mesmos naquele cômodo e pedir para a criança procurar. 
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Preparação 

Materiais: 

- Objetos; 

- Brinquedos diversos; 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

Qual a reação da criança ao ser questionada “Onde está objeto? ” Ela se interessa em 

procurar sozinha, ou solicita ajuda? Ao encontrar o objeto escondido ela se sente 

satisfeita? Tem interesse em continuar a brincadeira e procurar por mais objetos? 

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1. Dê orientações a criança por onde ela começa a procurar; 

2. Ao decorrer da procura vá dando dicas de onde possa estar escondido os objetos 

e brinquedos; 

3. Instigue a criança procurar por varios lugares, assim vamos desenvolvendo seu 

reflexo, memorização e agilidade. 
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Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br na aba Atividades Remota. 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/

