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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: Brincadeira com água                                      Data: 09/10/2020 

 

Resumo:  

Que tal encerrarmos a semana da criança com muita diversão?  Uma brincadeira com 

água seria ótima para se refrescar do calor. 

 

 

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EF02) e (EI02ET02). 

 

Materiais:  

● Recipiente com água; 

● Brinquedos que possam se molhar; 

● Tecidos; 

● Potinhos pequenos. 

 

Execução:  

Antes de iniciar a brincadeira, separe os materiais antecipadamente e em seguidas, 

realize uma conversa com a criança sobre a brincadeira proposta de hoje. 
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O que fazer durante?  

● Apresente os materiais a criança e a auxilie a colocar água nos potinhos e brincar 

também com os tecidos; 

● Sugiro que proponha para a criança que bata as mãozinhas na água, observando assim 

este pequeno incidente de espirrar a água; 

● Avise a criança quando estiver se aproximando o fim do tempo da brincadeira.  

 

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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