
                           

                                    ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

           

Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Terça-feira, 29 de setembro de 2020 

 

Título da atividade: Boliche criativo! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras 

(EI02EO06); 

 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, hoje, 

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

  

Resumo: 

Visando propiciar momentos de novas aprendizagens, o nome será ferramenta para os 

estímulos de construção da própria identidade de maneira lúdica, com enfoque no 

movimento e equilíbrio corporal, busca-se diversão com a brincadeira, boliche. 

 

Preparação 

Materiais: 

Para que a brincadeira seja efetiva, serão necessárias garrafas pet, na quantidade de 

letras do nome da criança, bola e tinta.  

 

Espaços:  

Os ambientes com ausência de móveis seriam ideais para o desenvolvimento da 

atividade, sugerem-se garagem, jardim ou quintal. Esteja à vontade para escolher a 

melhor opção entre 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 

podendo ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 20 minutos entre confecção e 

manuseio. 

 

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 reconhece alguma das letras de seu nome, se demonstra interesse em 

participar da atividade em relação à confecção e desenvolvimento e se interage 

oralmente expressando suas opiniões ou fazendo perguntas. Esteja atento também, a 

observar se a criança demonstra compreensão da maneira correta a participar da 

brincadeira e se demonstra equilíbrio e habilidade manual ao jogar a bola na direção das 

garrafas. 

 

O que fazer durante?  

Questione se a criança tem memórias das conversas do dia anterior sobre a escolha de 

seu nome, se gosta do nome escolhido pelos familiares e se lembra das letrinhas. 

Disponibilize as garrafas e tinta para que juntos tracem as letras do nome dela, uma em 

cada garrafa para confeccionar o boliche de nomes. 

Convide a criança para participar da brincadeira, explicando que as garrafas compõem o 

nome dela e a bola deverá ser jogada a um espaço definido anteriormente para que as 

derrube. 

 Ao participar da atividade, demonstre entusiasmo e alegria em partilhar momentos com 

seu (a) filho (a), dê liberdade para que ele faça escolhas e o encoraje quando perceber 

necessário. Demonstre alegria com suas conquistas com palavras positivas e de 

incentivo. 



 
 

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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