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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maernal II B  Data:18/09/2020 

Título da Atividade: Encontrando objetos escondidos pelo espaço da casa. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, entre e do lado) e 

temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04); 

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

opiniões (EI02EF01);  

 Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

novas descobertas (EI01ET03); 

 Deslocar seu 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);  

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01). 

 

Resumo: 

Em nossa creche temos auxiliares de limpeza e de lavandeira que atuam dentro de suas 

respectivas funções. Sendo assim a auxiliar de limpeza desenvolve atividades de limpeza e 

organização de ambientes internos e externos e mantém organizado/atualizado o controle de 

estoque de materiais de limpeza e higiene. A auxiliar de lavanderia realiza atividades de lavar 

e secar roupas de cama, mesa e outras similares, utilizando processos manuais e/ou mecânicos 

para eliminar sujeiras, cuidar da higiene e limpeza local. 

Nesta atividade a criança com o auxílio dos pais ou responsável irá brincar de achar objetos 

referentes às funções das auxiliares como: rodo, vassoura, bucha, balde, panos de limpeza, 

prendedores de roupas, ferro de passar roupa, cabides, cestos de roupas entre outros e depois 

separar em um canto da casa esses objetos referentes às funções das auxiliares.Que tal 
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conhecermos também por meio de imagens nossas auxiliares. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Objetos referentes às funções das auxiliares de limpeza e da lavanderia. 

 

Espaços: 

Os ambientes com ausência de móveis seriam ideais para o desenvolvimento desta atividade, 

visando liberdade de movimentos por parte da criança, sendo assim, indicam-se as áreas 

externas. Sintam-se à vontade para escolher a melhor opção entre suas possibilidades de 

moradia. 

 

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? Demonstra 

interesse em participar da atividade?  Como a criança exploraos objetos encontrados? 

Consegue identificar os objetos? Consegue separar os objetos referentes às funções das 

auxiliares, os que são de lavanderia e os que são de limpeza? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente dialogue com a criança sobre as funções das auxiliares de lavandeira e 
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limpeza mostrando a imagem de cada uma. 

2. Escolha alguns objetos referentes às funções de limpeza e lavanderia, em seguida 

esconda-os sem que a criança perceba. 

3. Relate pistas que deverão guiá-los. As pistas devem ser informadas por noções de 

orientação espacial como frente, atrás, em cima, embaixo, até chegar onde está o objeto.  

Exemplo: Leve a criança até o local onde estarão escondidos os objetos, fale o nome do 

objeto que queira que a criança encontre, fale pistas como, embaixo, perto, em cima e 

assim sucessivamente até que encontre todos os objetos. 

4. Após a descoberta de todos os objetos incentive a criança a separá-los por funções, ou 

seja, os objetos que se utilizam na lavanderia e os que se utilizam na limpeza. 

 

Auxiliar de limpeza: Tânia     Auxiliar de limpeza: Luciana   Auxiliar de lavanderia: Sônia 
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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 

 

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

