
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data:  Sexta - feira, 26 de junho de 2020  

Título da atividade: Jogo de latas 

 

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); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais (EI02TS02); 

- 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:  

No dia de hoje as crianças irão se divertir com o jogo de latas, uma brincadeira típica da 

festa caipira, onde poderão desenvolver habilidades como coordenação motora, raciocino 

lógico, entre outras. 

No primeiro momento peça para a criança decorar livremente 5 latas ou mais, pois assim 

vocês conseguiram empilhá-las para realizar a brincadeira. Após a secagem, reúnam-se 

todos com a criança e expliquem como irá funcionar a brincadeira. Você mamãe, papai 

ou responsável poderá iniciar para demonstrar para a criança como se brinca. 



Exemplo: Você deverá empilhar as latas e, de uma distância razoável, deverá arremessar 

a bola de meia que vocês já fizeram na outra brincadeira, tentando assim derrubar o maior 

número de latas que conseguirem.  

Boa sorte para quem derrubar mais! 

Divirtam-se 

         

 

Preparação 

Materiais: 

- Latas de leite, Nescau ou leite condensado, refrigerante entre outras. 

- Tinta guache; 

-Bolas de meia já prontas. 

 

Espaços:  

Sugiro que seja um local espaçoso para que a criança e a família tenham liberdade para 

executar a brincadeira. 

 

Tempo sugerido: 50 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 para pintar as latas? 

- Demonstrou facilidade para arremessar nas latas? 

- Demonstrou concentração durante a brincadeira? 

 

O que fazer durante? 

- Separe todos os materiais com antecedência; 

- Auxilie-o na confecção das latas; 

- Utilizem as bolas de meias que fizeram na brincadeira anterior; 

- Reúnam-se todos para a brincar; 

- Divirtam-se. 

 

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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