
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Segunda - feira, 22 de junho de 2020  

Título da atividade: Pescaria 

 

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); 

- Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06); 

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

opiniões (EI02EF01); 

- 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:  

Em uma festa caipira o que não pode faltar é muita diversão e brincadeira. 

Sendo assim, iremos preparar uma semana cheia de muita brincadeira caipira. 

Só não vale ficar de fora, combinado? 

No dia de hoje iremos brincar de pescaria com as crianças. 

Vocês deverão colocar em um recipiente com água alguns brinquedos pequenos da 

criança ou tampinhas de garrafas e disponibilizar uma peneira ou uma colher de pau para 

que as crianças consigam realizar a pescaria dos seus próprios brinquedos. 

Vale ressaltar que em toda brincadeira existem “regras simples”, que é muito importante 

desenvolvermos nas crianças. Para isso você deverá estipular algumas delas. Ex. 3 x a 

vez da criança após isso, é a hora de trocar o participante e estimulá-lo a continuar caso 

não tenha conseguido entre outras. 



Nessa faixa etária as crianças ainda não compreendem muito bem o que é esperar a sua 

vez, ou até mesmo perder, por isso, a importância em sempre estimularmos a iniciar esse 

processo.  

Quem pescou mais? 

 

OBS: CUIDADO COM PEÇAS PEQUENAS QUE PODEM SER ENGOLIDAS! 

 

              

 

Preparação 

Materiais: 

- Recipiente com água; 

- Peneira ou colher comum; 

- Brinquedos pequenos da criança ou tampinhas de garrafa. 

 

Espaços:  

Sugiro que seja um local com superfície firme e que tenha espaço para que a criança tenha 

liberdade durante a brincadeira e não molhe nenhum objeto na casa. 

 

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 facilidade em pescar os brinquedos? 

- Apresentou concentração durante a brincadeira? 

- Soube respeitar as regras da brincadeira? 

 

O que fazer durante? 

- Prepare o local e os materiais com antecedência; 

- Faça a primeira vez para que a criança entenda a brincadeira; 

- Estipule as regras simples do jogo; 

- Alterne com a criança a brincadeira. 

 

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 
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