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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 28/10/2020  

Título da Atividade: Praça Matriz!               

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos. (EI02EO01) 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos. (EI02EO03) 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas. (EI02CG02) 

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03) 

• Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música. (EI02TS01) 

 

Resumo 

Hoje, Quarta-feira, vamos realizar, com muito carinho, mais uma atividade remota! 

Desta vez, o ponto turístico a ser desenvolvido com nossos pequenos, é muito querido e 

apreciado por nós, adultos, e pelas crianças, que é: nossa encantadora Praça Matriz!  

Na praça Matriz, podemos encontrar uma linda paisagem, arbustos arquitetados, coreto, 

peixes, chafariz iluminado, um amplo espaço para passear e a tradicionalíssima pipoca!  
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Assim, a atividade remota de hoje, será a visualização de imagens do espaço turístico 

escolhido, desenvolvendo e colocando em prática com a criança, peculiaridades 

marcantes que encontramos por lá, as quais, se não estivéssemos ainda em meio à 

pandemia, poderiam ser vivenciadas. 

 

Preparação 

Materiais: 

- De acordo com a atividade escolhida. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

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. 

  

Observe atentamente: 

A criança demonstra uma atitude de cuidado na interação com crianças e adultos, no 

decorrer da realização da atividade escolhida? Compartilha os objetos e espaços com 

outras crianças ou adultos da casa, sem dificuldade? Obedece aos comandos por noções 

como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc. Explora as formas de 

deslocamento do seu corpo no espaço? Cria sons com materiais, objetos e instrumentos 

musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. 
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O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto poderá fazer uma deliciosa pipoca para que à criança possa degustar;  

2. Promover um passeio na área externa da casa (podendo utilizar, velotrol infantil, 

triciclo, bicicleta...);  

3. Criar bolhas de sabão para um momento de diversão; 

4. Reproduzir músicas instrumentais tocadas no coreto, com o auxílio de tampas e 

potes; 

5. Entre outros. 

 

Escolha uma dessas atividades que a criança mais gosta. 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

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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