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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 07/07/2020 

Título da Atividade: Esconde esconde. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

 Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01); 

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

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

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

naturezas (EI02CG02); 

 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contexto diversos (EI02ET07). 

 

Resumo: 

O esconde esconde ou pique esconde é uma brincadeira de rua muito antiga que envolvia não 

só os familiares mas também a comunidade. Esta brincadeira promove a integração em grupo, 

desenvolve a criatividade, estimula a liderança, raciocínio lógico e estratégia da criança. 

Portanto vamos resgatar essa brincadeira instigando a criança a participar junto com seus 

familiares desta vivência. Devido à pandemia que estamos vivendo não vai ser possível 

realizar esta brincadeira com vizinhos e amigos, mas é possível brincar dentro de suas 

próprias casas com a família. Convide a criança para participar desta experiência e divirtam-

se! 

 

Preparação: 

Materiais: 
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Móveis e cômodos da casa.  

 

Espaços: 

Em qualquer lugar da casa desde que seja seguro e tenha lugares para esconder. Os locais 

comuns para esconder e procurar são: em baixo da cama, atrás das cortinas, atrás da porta do 

banheiro, atrás de moveis e entre outros lugares externos da casa. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 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: 

Como foi a interação da criança com adulto no momento da brincadeira? Respeita as regras 

simples? De que forma a criança demonstra seus gostos e preferências pela brincadeira? 

Preferiu apenas esconder ou também procurou? Realizou a contagem até 10?  

 

O que fazer durante? 

1. Começa-se a brincadeira com um adulto da familia onde o mesmo vai escolher o lugar 

de pique, ficar de costas para todos e contar até 10, enquanto a criança e/ou os membros da 

família correm pra se esconderem.  

2. Ao terminar a contagem ele deve sair procurar a criança. O primeiro participante a ser 

encontrado, será aquele que irá fazer a contagem do tempo pros demais se esconderem. 

Para se salvar, quem está escondido precisa sair de seu esconderijo, ir até o pique, gritar 
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seu nome e dizer “salva, 1, 2, 3.”. 

DICAS: Assegure-se de brincar de esconde esconde em lugares realmente seguros. 

  

   

 

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/ 

 

 

 

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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