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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II B Data: 09/07/2020 

Título da Atividade 04: Caça tesouro  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 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);  

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. (EI02TS02); 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações. (EI02CG03);  

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos 

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

  

Resumo: 

As brincadeiras vão muito além de um simples passatempo. Na verdade, elas são uma forma 

incrível de aprendizado, você sabia? Pense no caça ao tesouro, por exemplo. Quantas valiosas 

lições você consegue ensinar às crianças! Sem muitos segredos para ser preparada, mas com 

muitos mistérios para serem desvendados, essa brincadeira é capaz de unir a família toda. Mas 

não se engane pensando que somente os pequenos saem ganhando, é uma diversão para 

qualquer um que participa! 

Preparação: 

O caça tesouro consiste em um jogo de pistas, a resolução de cada enigma permite que os 

participantes descubram o local onde está escondida a pista seguinte. Os jogadores avançam, 

assim, de esconderijo em esconderijo, até a localização final do tesouro. Isso implica apenas 

https://modobrincar.rihappy.com.br/brincadeiras-para-o-dia-das-criancas/
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na elaboração de enigmas que façam adivinhar um local. As pistas podem ser lidas em voz 

alta para a criança, no final e necessario uma recompensa, que pode variar de brinquedos ou 

um lanche bem gostoso ou para repor a energia dos pequenos depois de tanta diversão. 

Dicas para pistas: 

 Perguntas sobre personagens; 

 Corrida do saco; 

 Montar quebra-cabeça; 

 Dançar uma música; 

 Imitar um animal; 

 Dar cambalhotas; 

 Brincar de morto-vivo ou estátua. 

Materiais: 

             Os materiais podem ser variados, use sua imaginação.  

 

Espaços: 

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

está sendo passados a ela como jardim, varanda ou quintal.   

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 30 minutos. 

 

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? Demonstrou-se 

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

reconhecer as cores indicadas? Se ela demonstra dificuldade ou facilidade na coordenação 
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motora fina e grossa?  

 

 

O que fazer durante? 

 Organize as pistas e a recompensa final; 

 Deixe a criança usar a sua imaginação; 

 Usar material reciclado também é uma ótima ideia. Além de ter um baixo custo, o 

planeta agradece! 

 Se tiver mais de um filho faça uma competição para  ver em quanto tempo eles  

encontram todos os objetos; 

 

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponíveis 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

