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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: Bola na lata                                                        Data: 25/06/2020 

 

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos 

gostosos em família. 

 

Resumo:  

A criança age de acordo com as referências que encontra em seu meio social. Imitar 

ações auxilia no desenvolvimento na capacidade de atenção e percepção, a criança 

sente-se fascinada pelo ato de jogar, pois este ato apresenta situações desafiadoras nas 

quais ela pode levantar objetivos pela própria ação e construir seu próprio 

conhecimento. Portanto, a atividade de hoje consiste em um jogo que desenvolve a 

coordenação motora e a noção de espaço, além de auxiliar na memória e imaginação. 

 

 
 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento desta 

atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI01EO02); (EI01ET05); 

(EI01CG05) e (EI02CG02); 

 

Materiais:  

● Latas de achocolato ou leite em pó; 

● Bolinhas de plástico. 

Observação: também é possível substituir as latas por potes de sorvete e caixas de 

sapato e as bolinhas de plástico por bolinhas de meia. 
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Execução:  

Em um espaço amplo coloque em conjunto, as latas de achocolatado no chão com a 

boca voltada para cima e disponibilize a bolinha para lançá-la dentro das latas. É 

importante que o adulto responsável pela atividade realize o jogo antes da criança, para 

possibilitá-la a observar as ações e em seguida, imitar os movimentos. 

 

O que fazer durante?  

● Converse com a criança, explicando como será essa atividade; 

● Comemore e elogie sempre a criança para incentivá-la a jogar a bola; 

● Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da atividade, propondo que 

organizem os materiais utilizados; 

● Durante a organização você pode conversar com a criança sobre a experiência que 

tiveram. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do Whatsapp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Links importantes: 

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

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

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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