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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data: 18/06/2020 

Título da Atividades 04: Jogo Derruba Lata. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Classificar objetos, considerando atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.(EI02ET05); 

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

brincadeiras.(EI02CG01); 

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

deslocamento de si e dos objetos (EI01ET04); 

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

de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05). 

 

Resumo: 

Nessa atividade para lembrar de algumas brincadeiras a criança irá brincar de derrubar latas, e 

com a ajuda de um adulto empilhar os objetos e tentar derrubar jogando uma bola. 

Como material pode ser utilizado latas, potes de cozinha, garrafas pet, caixas entre outros. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Nos tamanhos que tiverem disponíveis em casa, ou materiais recicláveis como potes plásticos 

e caixas de papelão. Variedades de objetos de casa como: bola, latas, garrafas, potes e entre 

outros. 
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Espaços: 

Organize um espaço disponível para brincadeira como: varanda, quintal ou garagem e que 

atenda às necessidades da criança referentes à segurança e comodidade. 

 

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, 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 das crianças diante de tudo o que está sendo mostrado e observado? 

Com que forma manuseia os objetos para brincadeira? Demonstra interesse ou desanimo em 

participar da atividade? Consegue nomear sua criação e demonstra conhecimento referente ao 

jogo de derrubar latas?  

 

O que fazer durante? 

1. A comunicação oral faz-se de suma importância para o relacionamento social e não seria 

diferente durante o desenvolvimento de todas as atividades voltadas às crianças. 

Considerando essa informação, interaja oralmente questionando e elogiando enquanto 

participa da brincadeira, se mostre interessado e animado.  

2. Crie possibilidades diferentes de montagens, para brincadeira empilhando os objetos e 

em seguida jogando a bola para derrubar. 

 

Links importantes: 

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