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 ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A                          Data: 17/12/2020  

Título da Atividade 04: Jogo Natalino (Jogo da Mímica) 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

• Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto. 

(EI02EO07) 

• Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades 

artísticas como dança, teatro e música. (EI03CG03) 

 

Resumo: 

Nesta atividade é muito divertida para fazer juntamente com a família na noite de 

natal, se chama “ O jogo da Mímica”. O jogo da mímica é amplamente conhecido, muito 

simples de preparar e é muito divertido! Este jogo educativo estimula a criatividade e a 

imaginação. O jogo educativo da mímica trabalha os reflexos, a motricidade e a agilidade de 

forma divertida, promovendo a interação e competitividade saudável do grupo. Nesse jogo 

vocês iram fazer uma competição de mimica entre os moradores de sua casa. 

 

Preparação:  

Sente com criança em um círculo peça para um dos membros da família sussurrar no 

ouvido da criança objetos, musicas, animais e ações. O primeiro que adivinhar, será o 

próximo a fazer a mímica e assim sucessivamente. Motive a criança a fazer gestos 

diferentes, não apenas aqueles que já conhece. É importante que a criança conheça os 

animais e objetos sussurrados. 
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 Sugestões:  

• Ações – cortar, costurar, bater, coçar, lavar a cabeça, comer, beber, pentear-se, pintar, 

escrever, ler, correr, apagar, chamar, varrer, adormecer, tocar tambor, telefonar. 

• Animais – pato, rato, coelho, porco, vaca, borboleta, crocodilo, girafa, macaco, leão, 

cão, gato, elefante, cavalo, mosquito. 

• Objetos – escova de dentes, copo, prato, garfo, borracha, caneta, livro, sofá, cadeira, 

cama, televisão, telemóvel. 

 

Materiais: 

Não será necessário material.  

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 25 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à 

curiosidade e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Espaços: 

Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando 

possibilidades de movimentos amplos e expressivos podendo ser no quintal de casa, varanda 

ou garagem. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e enviar no 

nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Se demostrou 

compreender com facilidade e clareza os comandos dados a ela? Se a criança consegui 

reconhecer as ações sussurradas a ela? Se a criança consegui realizar a interação entre a 

família e esperar suas vezes no jogo.  
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O que fazer durante? 

• Organize o ambiente para ser realizada a brincadeira; 

• Escolha os objetos, músicas, animais e ações antecipadamente para facilitar a divisão 

de tempo da brincadeira; 

• Tire fotos e registre o momento; 

• Motive a criança como gestos de fácil entendimento para ela; 

 

 

  

 

 

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

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

Site da Base Nacional Comum curricular: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

