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Título da atividade: Entre todas as brincadeiras, a favorita foi? 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

compreender (EI02EO04); 

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

e brincadeiras (EI02CG01); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo: 

Nesta atividade a autonomia e as experiências serão utilizadas quando a criança é 

colocada como autora de sua aprendizagem e expressa suas opiniões e preferências. 

Terá a oportunidade de escolher dentre as brincadeiras realizadas durante a semana, sua 

favorita e executá-la ao lado dos familiares. 

 

Preparação 

Materiais: 

A utilização de materiais irá depender da atividade escolhida pela criança para ser 

realizada. 

 

Espaços:  

O espaço para execução desta atividade está diretamente ligado às necessidades de 

ambiente do exercício a ser escolhido pela criança. 

 

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 suas preferências oralmente, se lembra das atividades dos dias 

anteriores e da forma de execução. Dedique atenção ao desenvolvimento da brincadeira 

escolhida, se a criança demonstra interesse e desenvolveu habilidade motora para 

executar a atividade. 

 

O que fazer durante?  

Inicie um diálogo sobre as brincadeiras praticadas no decorrer da semana e dê liberdade 

para que a criança se expresse, dando opiniões e fazendo escolha para a reprodução. 

Elogie a prática da autonomia por parte da criança ao fazer escolhas e sua participação 

na brincadeira.  

Algo especial a se fazer é questionar o que a criança pensa sobre a participação do 

adulto, essa atitude afirma que a opinião dela é importante.  

 

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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