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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: Brinquedos folclóricos e brinquedos favoritos  

Data: 25/08/2020 

  

Resumo:  

Pipa, pião, bolinhas de gude, ioiô e barquinho de papel são alguns dos brinquedos 

folclóricos desde o tempo em que os nossos avós eram crianças. E, você? Brinca com 

algum desses brinquedos nos tempos de hoje? Que tal comparamos as diferenças e 

semelhanças dos brinquedos folclóricos com os brinquedos favoritos de hoje em dia? 

 

          

 

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO03); (EI02EO04); 

(EI02EO06) e (EI02ET01). 

 

Materiais:  

● Duas caixas de sapato; 

● Brinquedos folclóricos (pipa, pião, peteca, bolinhas de gude, corda etc.); 

● Brinquedos favoritos da criança. 

 

Execução:  
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Antes de iniciar a atividade proposta, prepare os materiais antecipadamente separando 

os brinquedos folclóricos em uma caixa de sapato e os favoritos em outra caixa. 

O que fazer durante?  

● Convide a criança para observar esses brinquedos; 

● Converse com a criança sobre as diferenças e semelhanças dos brinquedos; 

● Deixe-a que explore os brinquedos livremente; 

● Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da atividade e proponha que 

organizem os brinquedos 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. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil


 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  

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 

 
 


