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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II B Data:24/07/2020 

Título da Atividade 05:Movimento. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02); 

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

embaixo, dentro fora etc., ao se envolver m brincadeiras de diferentes naturezas 

(EI02CG02); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções e desejos 

(EI01CG01). 

 

Resumo: 

Os movimentos são de grande importância biológica, psicológica e social, sendo 

fundamentais para a aprendizagem e para o desenvolvimento humano. Pois o mesmo é 

fundamental para a construção da autonomia, já que contribui para o domínio das habilidades 

motoras que a criança desenvolve ao longo da primeira infância. Desde o nascimento, a 

criança já passa a utilizar o próprio corpo para interagir com o ambiente e com as pessoas. 

Portanto, o movimento é utilizado pela criança como uma linguagem, tanto para agir com o 

meio físico como para se comunicar com as pessoas. O trabalho com o movimento deve 

propiciar à criança um desenvolvimento dos aspectos da motricidade e a ampliação da cultura 

corporal de cada criança. Sendo assim a criança juntamente com a família irá escolher uma 

brincadeira ou atividade que envolve o movimento para estar desenvolvendo com o seu filho 

(a). A criança irá escolher a brincadeira ou atividade que quer brincar como jogar bola, 
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montar blocos de encaixe, correr entre outras escolhendo a sua favorita. Com o intuito de 

estimular a autonomia dando a oportunidade para criança escolher, a compartilhar este 

momento com a família com relação à interação, deixando a criança bem livre e de 

espontânea vontade para fazer escolhas. 

 

Preparação: 

Materiais: 

De acordo com a realização da atividade ou brincadeira escolhida. 

 

Espaços: 

Indicam-se ambientes com espaço disponível para a realização da brincadeira ou atividade 

escolhida. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Qual a ação reação da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra 

autonomia na escolha da brincadeira ou atividade? Como aconteceu a interação com a 

família? Demonstra domínio em suas habilidades motoras? 

 

O que fazer durante? 

1. Sugira algumas atividades ou brincadeiras para a criança que envolve movimento e 
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questione-a qual das opções indicadas que ela gostaria de realizar deixando-a escolher para 

trabalhar sua autonomia. 

2. Caso a criança não consiga escolher ajude-a a decidir. 

3. Repita a brincadeira ou atividade quantas vezes forem necessárias, tornando-a um 

momento muito prazeroso e divirtam-se! 

 

Link importante: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

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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