
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quarta - feira, 22 de julho de 2020  

Título da atividade: Movimentando-se  

                                     

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc. ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas (EI02CG02); 

- Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar e dançar) combinando 

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03). 

 

Resumo: 

Na brincadeira de hoje, você mamãe, papai ou responsáveis deverão, em uma roda 

simples de conversa, perguntar qual brincadeira de movimento a criança mais gosta de 

brincar. Caso a criança fique confusa e não saiba se expressar, vocês como bons 

conhecedores dos filhos(as) de vocês poderão questionar: você gosta de brincar de 

______?  

Após a escolha da brincadeira de movimento pela criança, permita que ela se divirta 

livremente, durante o tempo que ela desejar. 

 

 



 
 

 

Preparação 

Materiais: 

- Brincadeira de movimento escolhida pela criança. 

 

Espaços:  

O espaço dependerá da escolha da brincadeira que a criança desejar brincar. 

 

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 autonomia em escolher alguma brincadeira? 

- Tem utilizado a linguagem oral para se expressar? 

- Demonstrou facilidade aos executar os movimentos? Correr, pular? 

 

O que fazer durante? 

- Auxilie na escolha da brincadeira caso tenha dificuldade; 

- Respeite a escolha da criança e brinquem juntos. 

 



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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