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Título da atividade: Pescaria. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.) (EI02ET05); 

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

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

 

Resumo:  

A pescaria é uma das brincadeiras típicas das comemorações juninas, herdada da cultura 

caipira, na qual, os peixes eram pescados para comer. Nesta atividade a brincadeira será 

adaptada com objetos de casa para levar diversão e alegria para a família, além de 

estimular o desenvolvimento dos pequenos. 

 

Preparação 

Materiais: 

Com a utilização de uma bacia cheia de água e tampas de potes ou garrafas de diversos 

tamanhos e cores, será possível recriar a lagoa e os peixes. Também, se faz necessária 

uma peneira ou concha para pescar os peixes.  

 

Espaços:  

Áreas externas com superfície plana ou a mesa na cozinha seriam adequadas à 

necessidade de execução da brincadeira. Porém, fique à vontade para escolher o 

ambiente que melhor aconchegar os familiares dentre suas possibilidades. 

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. 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 participa da brincadeira utilizando a imaginação, fazendo que as tampas 

sejam os peixes e a bacia a lagoa e se percebe e nomeia as diferenças nos “peixes” em 

relação à cor, tamanho ou formato. Esteja atento à maneira em que a criança segura a 

peneira ou a concha, observe se o faz com segurança e se demonstra firmeza para pegar 

e retirar os objetos da água com o material. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente separe os materiais e chame a criança com disposição em interagir com ela, 

estimulando assim, que ela faça o mesmo. Peça ajuda a seu (a) filho (a) e vá colocando 

as tampas na bacia com água, dizendo que ao entrar na água elas irão se transformar em 

peixinhos, isso desperta o interesse e aguça a imaginação da criança, proponha pescá-los 

com a peneira ou a concha. Enquanto ela os pega, questione se sabe a cor dos “peixes”, 

se são grandes ou pequenos e qual o seu formato. 

 

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/ 

Sugestão de canção para dançar após o término da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=DYXGQAMnbto 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=DYXGQAMnbto


 

 

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 

 


