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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento 

Turma: Maternal II A Data: 20/07/2020 

Título da Atividade 01: Atividade Livre de Movimento 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro e música. 

(EI03CG01); 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando – se por noções como frente, atrás, no alto, 

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

naturezas. (EI02CG02); 

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

brincadeiras. (EI02CG01); 

 

Resumo: 

Nesta semana será trabalhada a atividade de movimento livre com a ajuda do membro da 

família a criança irá escolher a brincadeira que quer brincar assim como: pula corda, jogar 

bola entre outras escolhendo a sua favorita e executá-la ao lado dos familiares. 

 

Preparação: 

Materiais: 

A utilização de materiais irá depender da atividade escolhida pela criança para ser realizada. 

O espaço para execução desta atividade está diretamente ligado às necessidades de ambiente 

do exercício a ser escolhido pela criança. 

 

Tempo Sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança,  
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por isso, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este 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? Se demostrou 

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

escolher e interagir na brincadeira escolhida. 

 

O que fazer durante? 

• Sugerir algumas brincadeiras para criança de movimento e deixando a escolher para trabalhar 

sua autonomia; 

• Realizar uma conversa para falar sobre a brincadeira escolhida se gosta da brincadeira, assim 

você pode incentivar ela na escolha e qual espaço quer brincar e participando junto com a 

criança na brincadeira escolhida. 

• Ajude a criança coordenando as ações dela;  

 

Links importantes: 

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

https://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 

 

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