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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data:03/08/2020 

Título da Atividade:Vamos brincar juntos? 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

brincadeiras (EI02CG01); 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 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); 

 

Resumo: 

Alguns homens assumem o papel de provedor e acabam sem vontade, tempo ou capacidade 

de brincar com a criança. No entanto o papel de uma figura masculina na brincadeira é 

fundamental. É tão importante quanto à participação da mãe na brincadeira, é uma das formas 

de demonstrar este afeto e construir um vínculo que vai para a vida toda. Sendo assim o 

membro família da figura masculina como: pai, irmão, tio ou avô que a criança tenha convívio 

irá brincar de faz de conta escolhendo assim a brincadeira que queira brincar junto com seu 

filho. 

 

Preparação: 

Materiais: 

De acordo com a realização da atividade escolhida pela criança. 
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Espaços: 

O espaço para execução desta atividade está diretamente ligado às necessidades da atividade 

escolhida pela criança. 

 

Tempo Sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, sendo 

assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

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: 

Qual a ação e reação da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra 

autonomia na escolha da brincadeira? Como aconteceu a interação com a família? Como a 

criança utiliza os materiais: demonstra preferência? Utiliza reproduzindo a função do material 

ou projeta outras funções? 

 

O que fazer durante? 

1. Dialogue com a criança explicando que a brincadeira de faz de conta é a maneira como 

ela começa a interagir com o mundo à sua volta que quando ela brinca, representa papéis, 

cria interações e enredos. 

2. Sugira alguns exemplos de brincadeira e deixa a criança escolher, estimulando assim sua 

autonomia e suas preferências. 

3. Caso a criança não consiga escolher ajude-a a decidir participando junto com a criança 

na brincadeira escolhida. 
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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/ 

 

 

 

 

 

 

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 
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