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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 16/07/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 06: Sapato maluco. 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber as possibilidadese os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02); 

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

● Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiante (EI01CG02). 

 

Proposta pedagógica: 

O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. 

Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, 

elabora sua autonomia de ação e organiza emoções. Além disso, o brincar desenvolve 

também a aprendizagem da linguagem e a habilidade motora. 

Portanto, hoje nossa brincadeira irá envolver a exploração de objetos e o equilíbrio 

através da confecção de um sapato maluco.  

 

Materiais: 

- 2 Caixas de leite; 

- Barbante; 

- Tesoura (para o uso exclusivo do adulto). 

 

Sugestões para as famílias: 
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Para iniciar a brincadeira é fundamental organizar antecipadamente os materiais para 

a confecção do sapato maluco. Assim, disponibilize tintas, pincéis, canetinhas para a 

criança colorir as caixas de leite de forma livre e espontânea. Depois de seca, o adulto 

deverá fazer furos paralelos e passar o barbante como se fosse passar o cadarço em 

um tênis, deixando um espaço para encaixar o pé da criança.  

Em seguida, vista o sapato nos pés da criança, permitindo que ela explore o novo 

brinquedo durante um tempo. Após isso, coloque ela em pé segurando-a pelos 

bracinhos, incentivando pequenos passos e o equilíbrio.  

 

Atenção: Para que se tenha um aproveitamento da atividade, escolha um horário em 

que a criança esteja animada e disposta.   

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

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

 
 

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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