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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 04/10/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 02: Brincadeira com bexiga d’água. 

 

Objetivos específicos: 

● Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

● 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); 

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

Estamos iniciando hoje a semana da criança. E, que tal proporcionarmos a elas muita 

diversão e alegria? Uma brincadeira com bexiga d’água é uma ótima ideia para se 

refrescar do calor, não é mesmo?  

É tão gostoso observar uma criança brincando, e quando se aprende brincando é melhor 

ainda. 

 

Materiais: 

- Bexigas; 

- Água. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável pela proposta pedagógica deverá inicialmente conversar com o 

pequeno sobre a semana de brincadeiras que irá ter em sua rotina de atividades da nossa 
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Creche, devido a comemoração do “Dia das Crianças”. Em seguida, sugira que encham 

bexigas com água para brincarem juntos e assim, se refrescarem do calor com muita 

diversão. 

É interessante que incentive a criança a realizar movimentos com as bexigas através de 

diferentes comandos (levantar-se para cima, para baixo, lançar para frente etc.). 

 

Atenção! 

Devido ao momento delicado com a falta de água em nosso município, utilize apenas a 

quantidade necessária para encher as bexigas, evitando o desperdício.  

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

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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