
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 06 de julho de 2020 

 

Título da atividade: Pique esconde. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 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); 

  Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras 

(EI02EO06); 

 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos 

(EI02ET07). 

  

Resumo:  

Brincar é a fonte de aprendizado mais efetiva para criança ou adulto que se disponha. E 

brincar aprendendo sobre a infância e as brincadeiras da cultura trazida pelos familiares 

é uma experiência linda de viver. 

Com a brincadeira Pique esconde, vamos resgatar o movimento corporal e a diversão 

que os “velhos tempos” proporcionaram aos pais que nesse momento poderão estimular 

os filhos. 

 

Preparação 

Materiais: 

Essa brincadeira necessita apenas de disposição e alegria para participar. 

 

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


Espaços:  

Os espaços da casa toda poderão ser utilizados nessa brincadeira, com cuidado apenas à 

exposição das crianças a locais que contenham objetos que possam ser quebrados e 

ocasionar ferimentos. 

 

Tempo sugerido:  

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

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 20 

minutos. 

 

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 segurança ao caminhar pela casa ou demonstra receio em entrar 

em algum cômodo, se o faz com habilidade ao correr ou andar e se compreende a 

necessidade de ficar escondido até ser encontrado pelo batedor. 

Dedique atenção também, a observar se seu (a) filho (a) pronuncia oralmente os 

números em ordem ou pula algum ao contar e se consegue esperar os familiares 

esconderem para procurar. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente explique a brincadeira e conte a seu (a) filho (a) que esta é uma brincadeira 

cultural que fez parte da infância de muitos adultos e se essa brincadeira fez parte da sua 

história, relate a ele (a). Pergunte se conhece e convide a começar. 

Nesta adaptação, para a faixa etária, a criança poderá ficar escondidinha até ser 

encontrada e o adulto também, reveze com ela, cada participante deverá ter a 

oportunidade de contar e de se esconder. Lembre-se de que o elogio é fator estimulante, 

parabenize as conquistas da criança e sua participação, caso demonstrar receio em 

alguma etapa do desenvolvimento, assuma uma postura encorajadora e reafirme que 

você confia na capacidade dela. 

 

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/ 

 

 

 

 

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

