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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II B Data:17/06/2020 

Título da Atividade 03: Jogo de Pescaria. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, 

rasgar, folhear, entre outros. ( EI02CG05); 

  Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de 

manuseio de diferentes materiais e objetos. (EI01CG05); 

  Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidades sentimentos e opiniões. 

(EI02EF01); 

  Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo novas 

descobertas. (EI01ET03); 

 

Resumo: 
Nessa atividade a criança irá lembrar uma brincadeira de festa junina, na qual cada peixinho é 

pescado. 
Tão divertido quanto fácil de fazer, um jogo de pescaria que pode ser usado para melhorar a 

coordenação motora dos pequenos e pode ser feito com materiais bem simples. Além disso, pode 

ser feito juntamente com eles e com a ajuda de adulto montando um cenário de pesca utilizando 

prendedores de roupas que serão pintados de várias cores, bacias com água representando um rio 

e utensílios para realizar a pesca.  

 

Preparação: 

 

Materiais: 

Duas bacias de tamanho diferentes com água, prendedores de roupas de madeira, e vários utensílios (colher, 
peneira, concha, entre outros).  
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Espaços: 

Escolha um espaço onde a criança seja instigada a brincar, interagir e compreender o que lhe está 

sendo passado ou mostrado (de preferência em área externa). Coloque no centro os prendedores, 

riscantes (canetinhas de ponta grossa, giz de cera) e os utensílios a serem utilizados, assim como as 

bacias com água para que a criança possa explorar e brincar com ambos.  

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 40 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso grupo do 

WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto? O modo como a 

criança identifica cada objeto, elemento, material. Observar o manuseio do que está sendo 

mostrado. De que forma pega? Como explorar? Quais as sensações? (frio, quente). Qual textura? 

(áspero, mole, duro, macio). Qual o movimento executado por ela? (pegar, pinçar, tocar).  

 

O que fazer durante? 

1. Indagar a criança sobre os materiais, objetos e elementos apresentados. Permita que a criança explore 

cada material de forma espontânea e livre, onde ela se sinta à vontade para brincar da maneira que 

quiser, despertando a sua curiosidade em relação a tais, e ainda descobrir diferentes formas de utilização 

dos mesmos.  

 

2. Incentive a criança a realizar o movimento de pinça apertando e soltando o prendedor imaginado ser um 

peixe abrindo e fechando a boquinha. Questione sobre as cores. Proponha desafios motores ao pescar o 

peixe (comece por utensílios maiores e vai aumentando a dificuldade conforme necessário).  
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3. Em outro momento, perguntar a criança de que forma se pode brincar com o que está sendo 

mostrado. Proponha outras brincadeiras como brincar com os peixes na água utilizando somente as 

mãos. Fazer movimentos na água, assim como produzir sons dando saltos com os peixes. 

 

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

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

 

 

 

      

 

 

 
 

 

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 

 

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

