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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 05/10/2020 

Título da Atividade: Jogo dos potes. 

 

Objetivos de Desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

 Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades 

de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos 

objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01); 

 Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, formas etc.) 

(EI02ET05). 

 

Resumo: 

Os jogos além de contribuir para o desenvolvimento da criança o mesmo oferece uma grande 

contribuição para o desenvolvimento cognitivo, dando acesso a mais informações e tornando 

mais rico o conteúdo do pensamento infantil. O jogo infantil propicia a prática do intelecto, já 

que utiliza a análise, a observação, a atenção, a imaginação, o vocabulário, a linguagem e 

outras dimensões próprias do ser humano. É na brincadeira e no jogo que a criança aprende a 

lidar com o mundo, recriando situações do cotidiano, adquirindo conceitos básicos para formar 

sua personalidade, vivenciando sentimentos das mais variadas espécies. 

Nesta atividade com o auxílio dos pais ou responsáveis a criança irá brincar com o jogo dos 

potes, encontrando e encaixando cada tampa certa em seus respectivos potes. 

 

Preparação: 
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Materiais: 

 Potes de plásticos com tampa de diferentes tamanhos e formatos. 

 

Espaços: 

Organize um espaço onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe está 

sendo passado ou mostrado (sala, cozinha ou áreas externas).  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 25 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e 

o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 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? Consegue 

encontrar a tampa certa para cada pote? Demostra interesse em participar da atividade? Realiza 

outras ações como encaixar um pote dentro do outro, empilhar, tampar e destampar entre 

outras? Respeita as regras do jogo? 

 

O que fazer durante? 

1. Separe potes de plástico de diferentes tamanhos e formatos e colocam eles no chão, os 

potes de um lado e as tampas do outro. 

2. Em seguida convide a criança para encontrar a tampa certa para cada pote. 

3. Questione o pequeno sobre o tamanho dos potes (grande e pequeno) e formas 

geométricas. 

Observação: Depois de ter encaixado as tampas nos lugares certos deixa a criança brincar 
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livremente descobrindo novas maneiras de jogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link importante: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

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

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

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

 


