
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Sexta feira, 09 de outubro de 2020  

Título da atividade: Caça ao tesouro 

 

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); 

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

compreender (EI02EO04); 

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

do lado) e temporais antes, durante e depois) (EI02ET04); 

- Contar oralmente objetos, pessoas, livros, etc. em contextos diversos (EI02ET07). 

 

Resumo:  

Foi uma semana com muita diversão não é mesmo? 

E hoje encerramos nossa semana, estimulando a memorização, raciocínio e coordenação 

através da brincadeira da caça ao tesouro. 

Para isso, um dos responsáveis deverá no primeiro momento falar com a criança como 

acontecerá a brincadeira, e consequentemente mostrar quais os itens que irão esconder. 

Após isso, inicie a brincadeira pedindo que  a criança feche os olhos, enquanto o adulto 

esconde os itens, em seguida é só pedir que ela procure e encontre o que foi escondido, e 

o adulto poderá ir dando dicas se está perto, se está longe etc. depois que a criança 

encontrar os itens, permita que ela tenha a vez dela em esconder e o adulto tentar achar. 

Divirtam-se! 

 

     

 

 



 

Preparação 

Materiais: 

- Itens para esconder. 

 

Espaços:  

O espaço dessa atividade dependerá de onde irão esconder os itens para a criança 

encontrar. 

 

Tempo sugerido: 20 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 interesse em procurar os itens escondidos? 

- Como reagiu caso não achasse?  

- Demonstrou autonomia e compreensão pela brincadeira? 

 

O que fazer durante? 

- Fale brevemente com a criança sobre a brincadeira; 

- Incentive-o a continuar procurando, caso queira desistir; 

- Elogie-o quando achar; 

- Participe ativamente das brincadeiras com a criança. 

 

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/ 

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

 


