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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 19/06/2020 

Título da Atividade: Derrubando a lata. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Intragir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convivio 

social (EI01EO06); 

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

de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

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

 

Resumo: 

A brincadeira de derrubar lata é um jogo muito comum nas festas caipira, consiste em 

derrubar uma pilha de latas empilhadas a uma determinada distância da zona de arremesso. 

Cada jogador tem direito a três arremessos, e ganhará uma prenda caso consiga derrubar todas 

as latas. Desta forma nesta atividade a criança juntamente com os pais ou responsáveis, irão 

brincar de derrubar lata ou qualquer outro material que a família tenha em casa podendo ser: 

potes de cozinha, garrafas pet, caixas entre outros. Respeitando as regras do jogo a criança irá 

tentar derrubar os objetos utilizando uma bola, bola de meia ou bola feita de papel.  

 

Preparação: 

Materiais: 

O que a família estiver em casa como: latas, garrafas pets, caixas de papelão, potes plástico 

etc., para serem derrubados. Bola, bola de meia ou bola feita de papel para fazer o arremesso e 

uma mesa para empilhar os objetos, podendo ser colocado também no chão. 
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Espaços: 

Organize um espaço disponível para realizar a brincadeira como: quintal, varanda ou 

garagem. 

 

Tempo Sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, por 

isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 20 minutos. 

 

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: 

Demonstra interesse em participar da atividade? Interage socialmente com a família? Qual sua 

ação e reação ao enfrentar desafios? Demonstra desenvolvimento em suas capacidades 

físicas? Respeita as regras simples do jogo? 

 

O que fazer durante? 

1. Organize sobre a mesa ou no chão, as latas umas sobre as outras formando uma 

pirâmide. Se forem utilizar garrafas pets monte em formato de boliche.  

2. Posicione a criança a uma certa distância sem ultrapassar o limite, para que arremessem 

a bola e tentem derrubar as latas. 

3. Dialogue com a criança para respeitar as regras da brincadeira e se quiser aumente a 

dificuldade aumentando a distância do arremesso. 
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Link importante: 

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

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

  

 

 

 

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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