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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data: 08/10/2020 

Título da Atividade:Hora de brincar! Jogo das tampas. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

e desafios (EI02EO02); 

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

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

manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.(EI02ET05). 

 

Resumo: 

O jogo ou a brincadeira lúdica são instrumentos básicos da vida psíquica da criança. A 

ludicidade é uma necessidade da criança em qualquer idade e não pode ser vista apenas como 

diversão. O brincar facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, 

colabora para uma boa saúde mental, facilita os processos de socialização, comunicação, 

expressão e construção de conhecimento. 

Nesta atividade com o auxílio do membro da família, a criança irá brincar com o jogo das tampas 

encaixando cada uma em seus respectivos contornos. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Folhas de papel, lápis de cor, tampas de garrafa de água, do pote de requeijão que acabou, da 

garrafa de leite, do potinho plástico, do vidro de cogumelos entre outros. O importante é variar 

os tamanhos. 
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Espaços: 

Organize um espaço onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe está sendo 

passado ou mostrado (sala, cozinha ou áreas externas).  

 

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. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Consegue 

encaixar as tampas em seu contorno? Demonstra interesse em participar da atividade? Respeita 

as regras do jogo?  Consegue identificar as formas geométricas? 

 

O que fazer durante? 

1. Coloque todas as tampas separadas sobre uma folha de papel grande, desenhe os contornos 

de cada tampa e pronto.  

2. Incentive a criança a realizar a brincadeira, o desafio é encaixar cada tampa em seu 

contorno. É uma maneira divertida de exercitar o raciocínio e a coordenação motora. 

3.Segurança: Procure não usar objetos muito pequenos, que possam quebrar ou cortar. 

4. Dicas: Se forem utilizar folhas sulfites, cole quatro folhas umas nas outras formando um 

quadrado para aumentar o tamanho. Quando perceber que a atividade ficou fácil demais, 

desenhe novamente as mesmas tampas em uma ordem diferente. Faça variações da brincadeira 

usando outros objetos. Atenção para não criar desafios muito complicados que possam deixar 

a criança frustrada e sem interesse.  
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Link importante: 

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

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

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