
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta feira, 01 de outubro de 2020  

Título da atividade: Direito ao lazer 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- 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); 

- 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). 

 

Resumo:  

No dia de hoje iremos falar sobre o direito ao lazer, todas as crianças além de gostarem 

muito de brincar e se divertirem é também um direito delas, e que elas possam ter esses 

momentos durante a infância. 

Para isso, na atividade de hoje faremos um dia de diversão com os pequenos, fale 

brevemente com as crianças e diga o que elas mais gostam de brincar, o que seria um 

lazer para a criança, em seguida permita que juntos possam realizar o seu desejo e 

propiciar um dia de lazer e alegrias. 

 

       

Preparação 

Materiais: 

- Itens do lazer escolhido. 

 

Espaços:  



O espaço dessa atividade dependerá da escolha do lazer que a criança juntamente com a 

família irão escolher. 

 

Tempo sugerido: 30 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou compreensão sobre o que é lazer? 

- Demonstrou autonomia em escolher o seu lazer preferido? 

- Demonstrou alegria ao praticar o seu lazer? 

 

O que fazer durante? 

- Fale brevemente com a criança sobre o que é lazer; 

- Auxilie-o caso tenha dificuldades em escolher algum; 

- Proporcione um local adequado e com materiais para essa diversão. 

 

Links importantes: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
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