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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 10/07/2020  

Título da Atividade: Cabaninha! 

 

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) 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02TS03) 

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto- 

-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

(EI02EF03) 

• Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

(EI02EF06) 

 

Resumo 

Quem na infância nunca brincou de cabaninha, não é mesmo?!  

Pois bem, hoje vamos pôr em prática essa atividade/brincadeira divertida e interativa!  

A cabaninha é uma brincadeira antiga, simplória, mas capaz de despertar a criatividade 

da criança, a partir da invenção!  
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Na brincadeira não há regras, nem mesmo procedimentos especiais, o que vale é a 

imaginação! 

Desta forma, estimulem a imaginação de nossas crianças, contem histórias, canções, 

brinquem, proporcionem um momento divertido para elas, pois, futuramente, com certeza 

se recordarão com muito carinho! 

 

Preparação 

Materiais: 

- Cadeiras; 

- Lençóis ou cobertores; 

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: 

Separe cadeiras, lençóis, cobertores, ou o que vocês tiverem disponíveis em casa que 

possa substituí-los para montar uma estrutura de cabana. Peça que a criança ajude na 

montagem, e deixa que ela também coloque objetos e brinquedos do seu interesse, para 

que possam brincar e usufruir da cabaninha. Usem a imaginação e a criatividade no 

momento de realizar atividades dentro da estrutura. Aproveitem para contar histórias, 

sintam-se em um conto de fadas! 
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O que fazer durante a atividade? 

1. Monte uma estrutura de cabana, a partir da imaginação da criança. Sugestão: 

utilize cadeiras para apoiar os lençóis ou cobertores;  

2. Após a estrutura ser montada, brinque junto com a criança, deixe-a explorar o 

local, permita que ela leve brinquedos para dentro da cabana;  

3. Aproveite, também, para contar uma história, uma canção, as crianças adoram 

este momento!  

 

Sejam livres para criar situações interativas, permitam que a criança sonhe, e 

acredite que esteja em um outro lugar! 

 

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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