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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 07/07/2020  

Título da Atividade: Está quente, está frio! 

 

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) 

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

(EI02EO06) 

• 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) 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

 

Resumo 

A brincadeira escolhida é muito divertida, e nossos pequenos amam! 

Além de movimentar-se pelo ambiente e explorá-lo por meio da brincadeira, a criança irá 

compreender algumas noções sobre distância, como o que está perto e o que está mais 

afastado em relação ao seu corpo; em quais direções ela deve caminhar para encontrar o 

objeto em questão (para frente, para trás, para os lados…); bem como entender a 

importância da participação do outro para auxiliá-la nesse processo. 
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Preparação 

Materiais: 

- Objetos, brinquedos... 

 

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: 

O adulto que ministrará a atividade irá esconder o objeto e a criança precisa procurá-lo à 

medida que recebe as instruções (frio, congelando, quente, morno, muito quente…) sobre 

o paradeiro daquilo que foi escondido. Observe se a criança consegue compreender os 

comandos para encontrar o objeto escondido. Quando desafiada a procurar, ela demonstra 

uma imagem positiva de si? Busca se comunicar com outras crianças ou adultos na 

realização da atividade? Respeita as regras básicas da brincadeira? 

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1. Escolha de três a cinco objetos, brinquedos de porte médio e grande; 

2. Em seguida, esconda estes objetos escolhidos, em um ambiente com opções de 

“esconderijos”; 

3. Peça para a criança procurar pelos objetos escondidos; 

4. Dê indicações (frio, congelando, quente, morno, muito quente…) sobre o paradeiro 

daquilo que foi escondido. 
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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 
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