
                           

                                    ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

           

Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Sexta-feira, 02 de outubro de 2020 

 

Título da atividade: Diversão do dia. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras 

(EI02EO06); 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras (EI02CG01). 

 

Resumo: 

As crianças têm direito garantido por lei ao lazer e esporte, sendo assim, a escolha da 

brincadeira ou esporte a ser realizado será delas. Buscando estimular a interação e 

construção da própria identidade as crianças terão a oportunidade de escolher um 

momento prazeroso para desfrutar com os familiares e se divertir em família. 

 

Preparação 

Materiais: 

Os objetos ou materiais a serem utilizados estão diretamente ligados à escolha da 

criança, sendo assim, não será possível prevê-los. 

 

Espaços:  

O ambiente a ser escolhido deve ser seguro e estar de acordo com as necessidades da 

brincadeira escolhida pela criança, dessa forma, não será predefinido no planejamento. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos.  

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança demonstra autonomia para escolher o que fazer ao lado dos familiares, se 

interage oralmente expressando suas preferências e se desenvolve a atividade ou 

brincadeira com entusiasmo. 

  

O que fazer durante? 

É importante que a criança saiba fazer escolhas e que compreenda que elas são 

particulares e não precisam necessariamente depender das escolhas de outras crianças 

ou adultos. Partindo deste princípio, converse com ela questionando o que gosta de 

fazer para se divertir ou qual esporte ou brincadeira gostaria de praticar em família. 

Mediante a escolha da criança, organize o ambiente ou os materiais que forem 

necessários e participe com ela, demonstrando entusiasmo em passar um tempo de 

qualidade ao lado dela. 

Encoraje seu (a) filho (a) a fazer escolhas e o apoie, elogie sua participação e assuma 

postura de interação positiva, seja paciente e estimulador.    

 

Links importantes: 

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

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

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

 

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

 


