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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data:21/03/2020 

Título da Atividade 05: Brincadeiras Focloricas. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras a atividades de diferentes naturezas. 

(EI02CG02); 

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

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor forma, etc.) 

(EI02ET05); 

 Apropriar–se de gesto e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. (EI02CG01); 

Resumo: 

As brincadeiras folclóricas são coletivas, por isso ajudam a fortalecer as relações humanas e o 

convívio com o outro. De forma lúdica, a criança aprende a compartilhar, dividir, trabalhar 

em grupo, colocar-se no lugar do outro, a ganhar e a perder. É todo um compartilhar de 

experiências que fica para a vida. Os jogos folclóricos ainda têm a particularidade de 

aproximar as famílias e ajudar na interação. Nessa atividade vocês escolherão brincadeira para 

brincar em família.  

 

Dicas de brincadeiras:  

 Bolas de gude: bolinhas de vidro coloridas utilizadas em jogos de grupos, onde uma bola é 

lançada acima da outra (do concorrente). 

 Pipas (papagaio): produzidas de vareta de madeira (ou bambu) e papel de seda colorido, as 

pipas são feitas para fazer manobras acrobáticas no céu. 
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 Pião: geralmente é feito de madeira e possui uma ponta metálica. Com uma corda enrolada 

ao pião, a pessoa lança o objeto, que realiza diversos rodopios. 

 Estilingue: objetos feitos de galhos em forma de forquilha e tiras de borracha. São utilizados 

para disparar pedras ou qualquer objeto pequeno, como grãos. 

 Figurinhas: pequenas cartas temáticas em que as crianças fazem coleção e realizam trocas 

entre elas. Há alguns álbuns destinados para colagem. As figurinhas podem ser usadas num 

jogo popular de "bater figurinha". Nesse caso, são reunidas num monte, a pessoa bate e as 

cartas que virar são dela. 

 

Preparação: 

Materiais: 

De acordo com a realização da atividade escolhida pela criança. 

 

Espaços: 

Quintal, jardim ou varanda. Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, 

proporcionando possibilidades para realização da atividade. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 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. 
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Observe atentamente: 

Quais atitudes das crianças demonstram uma postura colaborativa, cuidadosa e solidária? Em 

quais momentos de interação com os adultos e demais crianças essas atitudes ficam mais 

evidentes? 

Como elas demonstram compreender, relatar e investigar as regras das brincadeiras? De que 

forma essas ações se relacionam com o enfrentamento das dificuldades e desafios envolvidos 

ao executar a atividade? 

Como as crianças reagem à participação da família no decorrer da atividade? Quais as ações e 

reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto?  Qual o movimento executado 

por ela? (Consegue pular com um pé só, salta com os dois pés). Recita as cantigas de roda e 

faz gestos? 

 

O que fazer durante? 

 Questione a criança sobre os materiais, objetos e elementos apresentados. 

 Permita que a criança explore cada brincadeira de forma espontânea e livre, onde ela se 

sinta à vontade para brincar da maneira que quiser, despertando a sua curiosidade em 

relação às brincadeiras. 

 Em outro momento, proponha outros tipos de brincadeiras folclóricas vivenciada pela 

família.  

 Perguntar à criança de que forma se pode brincar com o que está sendo mostrado e se 

existem outras possibilidades de livre criação ao brincar. 

 

Links importantes: 

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

 

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

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

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

 


