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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 16/06/2020  

Título da Atividade: Hora da pescaria! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária 

e adultos. (EI02EO03) 

 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) 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05) 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, 

abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). (EI02ET04) 

Resumo 

Uma das brincadeiras típicas da “festa caipira” é a pescaria, além de ser pura diversão, os 

pequenos adoram participar da brincadeira. Então, hoje a pescaria será realizada na casa 

de cada criança, fazendo o uso de alguns materiais domésticos para a execução da 

atividade, onde a criança “pescará” vários objetos.  
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Preparação 

Materiais: 

 Bacia, entre utros; (Algum recipiente para colocar água) 

 Objetos pequenos; (como por exemplo tampinhas de garrafa) 

 Água. 

 

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: 

Para realização da nossa pescaria, vamos precisar de alguns objetos como: uma bacia, 

uma peneira, e água (Caso o tempo esteja frio, utilize água morna). Além disso, serão 

necessários alguns objetos pequenos (como por exemplo tampinhas de garrafa), que vão 

representar uma espécie de “isca”.  A pescaria será adaptada para ser realizada no conforto 

de suas casas, em um local externo (de preferência), e aconchegante para a criança, o qual 

ela se sinta à vontade e possa se divertir brincando em sua pescaria. Caso tenha mais de 

uma peneira disponível, pesque conjuntamente com a criança, para que a brincadeira se 

torne ainda mais interessante e prazerosa, em família. 
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O que fazer durante a atividade? 

 

1. Utilizando uma bacia, coloque água até a metade (Caso o tempo esteja frio, 

utilize água morna); 

2. Em seguida, escolha alguns objetos pequenos, como brinquedos ou até 

mesmo tampinhas de garrafa, e coloque dentro da bacia com água, para que 

representem uma espécie de “isca”; 

3. O adulto responsável por ministrar a atividade, fará a primeira pesca como 

exemplo, e vai explicar para a criança como deve ser feito; 

4. Após a explicação de como a criança deverá proceder, repasse a peneira 

para ela e deixa-a pescar à vontade cada objeto presente na bacia com água. 

 

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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