
                           

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Quarta-feira, 07 de outubro de 2020 

 

Título da atividade: Refrescando. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

(EI02EO03); 

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

e brincadeiras (EI02CG01); 

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

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

 

Resumo:  

Com este calor, nada mais gostoso que se divertir e se refrescar, sendo assim, a 

atividade oferece três opções de escolha para que a família possa se divertir toda junta. 

Piscina, bexigas de água ou chuveiro com reciclagem, qual a sua escolhida? 

 

Preparação 

Materiais: 

A escolha da brincadeira está diretamente ligada aos materiais a serem utilizados, assim, 

podem ser utilizadas bexigas, piscina ou garrafa pet e mangueira. 

 

Espaços:  

Os ambientes ao ar livre seriam mais bem aproveitados durante o desenvolvimento da 

atividade. Sugerem-se as áreas externas, porém, esteja à vontade para escolher o melhor 

espaço entre suas possibilidades. 

  

Tempo sugerido: 

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


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

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 30 

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 interage demonstrando sua preferência ao escolher a brincadeira, se 

demonstra entusiasmo em participar e equilíbrio ao se movimentar. 

 

O que fazer durante?  

 Proponha as brincadeiras que você tiver condições de realizar em casa entre piscina, 

bexigas com água e chuveiro com reciclagem, e permita que a criança escolha, peça 

ajuda dela para organizar os objetos a serem utilizados e participe da brincadeira 

escolhida ao lado dela. 

É importante lembrar que, se caso o ambiente escolhido estiver quente e ensolarado, há 

necessidade da utilização de protetor solar, evitando possíveis queimaduras na criança. 

 

   



 

 

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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