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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 22/06/2020  

Título da Atividade: Achei o meu par de sapatos. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e 

fazendo-se compreender. (EI02EO04) 

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando 

essas diferenças. (EI02EO05) 

• 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) 

 

Resumo 

Iniciando nossa semana de atividades, ainda falando sobre a “Festa Caipira”, vamos 

realizar mais uma brincadeira com nossas crianças, dessa vez, denominada: “Achei o meu 

par de sapatos”. 
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Preparação 

Materiais: 

-  Pares de sapatos. 

 

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 imagem positiva e confiança em si ao ser desafiada a procurar 

os seus pares de sapatos? Ela se comunica com facilidade fazendo-se compreender, 

quando não consegue realizar a atividade? A criança percebe que as pessoas têm 

características físicas diferentes, sendo que um sapato é maior que outro, ou seja, o sapato 

de um adulto é maior que de uma criança? Observe sus orientações de espaço, como em 

frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc.  

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1. Você adulto vai pegar diferentes pares de sapatos (1 a 3 pares de sapatos) de 

pessoas que moram na casa, em seguida misturá-los; 

2. Nesta mistura terá o par de sapato da criança (um pé de sapato você deixa 

com ela, o outro o você pedirá para que ela mesma procure junto aos outros pares;  
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3. Coloque na mistura pelo menos o pé de dois pares de sapato da criança. Peça 

que ela procure um de cada vez; 

4. Lembre-se, um pé deixe com ela, para que assim possa assimilar, reconhecer 

e memorizar para encontrar o outro. 

 

Nesta atividade o intuito é trabalhar a visualização, reconhecimento e memória 

de nossas crianças. 

 

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, disponivel 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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