
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 

 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 08/07/2020  

Título da Atividade: Pega-pega! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

adultos. (EI02EO01) 

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. (EI02EO05) 

• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02EO06) 

• Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. (EI02CG04) 

 

Resumo 

Essa brincadeira tem acompanhado várias gerações e desperta em nossas crianças muitos 

benefícios, tais quais: agilidade/ velocidade de reações, noção de espaço, coordenação 

motora e desenvolve também o convívio social, respeitando assim o próximo. 

 

Preparação 

Materiais: 

- (nenhum específico); 
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Espaços: 

Escolha um espaço externo da casa; 

 

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: 

Observe se a criança compreende o objetivo da brincadeira. Ela demonstra cuidado e 

solidariedade na interação com outras crianças e adultos? Consegue perceber e respeitar 

as diferenças físicas de cada pessoa, ao decorrer da brincadeira, cada um no seu tempo. 

Compreende as regras básicas de convívio social, ao interagir na realização da atividade? 

Demonstra independência no cuidado do seu corpo, desvia, corre do “pegador” com 

agilidade? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. A brincadeira “Pega-pega” pode ser realizado de várias formas, com muitos ou 

poucos participantes; 

2. O adulto responsável por executar a brincadeira pode decidir quem será o 

“pegador”, que terá o objetivo de pegar os outros participantes, os quais, por 

sua vez, precisarão correr com o intuito de não serem capturados, e aquele que 

for capturado, se tornará o novo pegador. 

3. Desta forma, sucessivamente. 

 

Divirtam-se! 
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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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf

