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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 19/08/2020 

Título da Atividade 03: Esconde- esconde 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. (EI02CG01); 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. (EI02TS03); 

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimento 

e seguindo orientações. (EI02CG02); 

• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, 

tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. (EI03CG01); 

 

Resumo: 

O tempo passa, mas as brincadeiras folclóricas não envelhecem! Transmitidas de geração para 

geração, elas sobrevivem ao tempo e são importantes elementos de nossa cultura, presentes até 

hoje na vida das crianças em todo os pais. 

Mesmo com modificações e variações regionais, as brincadeiras folclóricas continuam muito 

populares além de divertirem as crianças os jogos tradicionais também podem ser trabalhados 

de forma didática dentro e fora da sala de aula. 

A partir das brincadeiras, é possível fazer resgates sobre a história e a cultura brasileira, assim 

como estimular o desenvolvimento da cognição, coordenação e socialização dos pequenos. 

Além disso, na maioria das vezes, as atividades também contribuem para experimentação 

sensorial das crianças. 

Esta também é clássica: uma criança, com os olhos fechados, conta até 10, enquanto as outras 

se escondem. Após a contagem, ela deve sair procurando os amiguinhos. O último a ser 
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encontrado deve correr até o pique (o local onde o pegador fez a contagem) e dizer ‘’salvo o 

mundo!’’ Caso ele consiga, todos que foram pegos estão salvos e a mesma pessoa que fez a 

contagem deve realiza- lá novamente. 

 

Preparação: 

Materiais:   

Material fica a escolha da família que quiser colocar música no momento da brincadeira. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço onde a criança seja instigada a brincar, interagir e compreender o que lhe 

está sendo passados a ela como (Sala, varanda ou quintal).   

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 40 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: 

A criança mostra-se livre e motivada para explorar o ambiente e brincar? Como utiliza o corpo 

nessa experiência? Como a criança interage e se movimenta durante a brincadeira? Ela combina 

movimentos e procura imitar você? De que forma a criança explora os espaços durante a dança? 

Como realiza essas escolhas? 

 

O que fazer durante? 

• Organize o espaço para ser realizada a brincadeira; 

• Se tiver mais crianças na casa, convite para participar; 
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• Fotografe e registre o momento; 

 

Links importantes: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura 

Site da Base Nacional Comum curricular: http://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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

