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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: Brincando de peteca na semana do folclore    Data: 27/08/2020 

 

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

gostosos em família. 

 

Resumo:  

Peteca é um brinquedo popular muito antigo existente no folclore. Através dela 

podemos desenvolver a coordenação motora e proporcionar momentos de alegria e 

diversão. Vamos confeccionar e brincar? 

 

 

 

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02CG01); (EI02CG05) e 

(EI02ET04). 

 

Materiais:  

● Folhas de revistas ou jornais; 

● Sacola plástica; 

● Fita adesiva; 

● Tesoura (para o uso exclusivo do adulto). 
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Execução:  

Antes de iniciar a confecção do novo brinquedo, organize os materiais que serão 

utilizados antecipadamente. Convide a criança para confeccionarem o brinquedo juntos 

e em seguida apresente os materiais que serão utilizados. 

 

O que fazer durante?  

● Ofereça folhas de revista ou jornais para a criança e a incentive a amassá-las; 

● Coloque as folhas amassadas dentro de uma sacolinha de plástico e passe fita adesiva 

para formar a peteca; 

● Corte as pontas da sacola e inicie a brincadeira com muita diversão. 

 

Observação: Realize os movimentos para ensinar a criança a utilizar o brinquedo! 

 

ATENÇÃO! O uso da tesoura é de uso exclusivo do adulto. 

 

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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