
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta-feira, 23 de julho de 2020  

Título da atividade: No quintal 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

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

opiniões (EI02EF01); 

- Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 

vento, chuva etc.) (EI02ET02); 

- Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, 

lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo:  

Na brincadeira de hoje a proposta é que vocês mamães, papais ou responsáveis façam a 

mediação da escolha junto com a criança de uma brincadeira no quintal. 

Devido ao momento que estamos enfrentando, ainda não podemos estar nas ruas 

brincando ou passeando, por isso incentive seus filhos a brincarem ou criarem algo dentro 

da casa de vocês, dentro do quintal de vocês. 

Poderão estimular que façam um piquenique em família, barraca, um jardim, ou até 

mesmo um parquinho no quintal, e juntos aprenderem a observarem o que há de mais 

belo através do nosso quintal (céu, sol, pássaros.) 

E aí? Qual será a brincadeira dentro do quintal de vocês? 

Vamos ensinar nossas crianças a comtemplar o belo. 



 

 

Preparação 

Materiais: 

- Itens para a criação ou escolha de uma brincadeira no quintal. 

                  

Espaços:  

Na brincadeira de hoje teremos lugar marcado para ela acontecer, e deverá ser dentro do 

nosso quintal. 

 

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 participativo durante a brincadeira? 

- Demonstrou autonomia na escolha de algo para fazerem no quintal? 

 

O que fazer durante? 

- Valorize o seu espaço em casa; 

- O nosso lar é o melhor lugar para se estar; 

- Observem juntos os detalhes de dentro do quintal, céu, sol, pássaros, pipas entre outras 

belezas da natureza; 



- Incentive a criança a brincar em lugar aberto. 

 

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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