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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: 25/06/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 11: Brincadeira da pescaria. 

 

Objetivos específicos: 

● Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01); 

● Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover 

etc.) na interação com o mundo físico (EI01ET02); 

● Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

As festas juninas que acontecem no mês de junho estão entre as mais antigas tradições 

da cultura brasileira. Na nossa Instituição Creche Menino Jesus as festas juninas sempre 

foram motivos de alegria e comemorações, que proporcionavam além de aprendizagens 

e divertidas brincadeiras, a socialização e a integração da comunidade escolar e da 

família. Nesse ano devido ao momento que estamos vivenciando não teremos a 

comemoração junina, porém, esse momento pode ser vivenciado em casa juntamente 

com a família. 

Sendo assim, hoje nós iremos utilizar a tradicional brincadeira da pescaria e para deixá-

la ainda mais divertida substituiremos os peixes por brinquedos que a criança tenha 

maior interesse. 

 

Materiais: 

- Brinquedos ou bolinhas; 

- Bacia;  
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- Água; 

- Peneira. 

 

Sugestões para as famílias: 

Para iniciar a atividade coloque a disposição da criança uma bacia com água e os 

brinquedos que mais chamam a tenção dela. Dessa forma, com uma peneira, mostre 

como serão pescados esses brinquedos. Em seguida, entregue a peneira para a criança, 

de forma que a partir da imitação, ela comece a pegar os brinquedos.  

Dica: Caso a criança tenha dificuldade de pegar com a peneira, pode deixá-la pegar os 

objetos com as mãos. Permita que a criança explore esta brincadeira livremente. 

 

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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