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Título da atividade: Caça ao tesouro. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades 

de diferentes naturezas (EI02CG02); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo: 

A atividade propõe a procura de algo que se refere a um bem precioso e será necessária 

a participação de todos os familiares nessa busca. 

Deverá ser escondida uma caixa com uma foto da família, o tesouro precioso, que ao ser 

encontrado será estímulo para uma conversa gostosa em família. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de uma caixa de sapato com tampa e uma linda foto da 

família para o desenvolvimento desta atividade. 

 

Espaços:  

Visando a procura pelo tesouro, a casa inteira será utilizada nessa busca. Lembre-se do 

cuidado necessário com as crianças durante a movimentação, evitando possíveis 

acidentes, nos quais, possam se machucar.  

 

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 15 

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:  

Como a criança reage diante da proposta da brincadeira e na sua reação ao encontrar o 

tesouro escondido. Perceba se ela consegue nomear os sentimentos pela família ou se 

imita atitudes dos adultos durante a atividade.  

 

O que fazer durante?  

Inicialmente esconda a caixa em um lugar onde a criança tenha segurança ao pegar. 

Proponha a brincadeira com entusiasmo e participe demonstrando interesse. Ao 

encontrar o objeto converse com seu (a) filho (a) e demonstre oralmente os sentimentos 

para que a criança perceba que eles podem ser nomeados. Esclareça as dúvidas que 

possam surgir e questione se surgir oportunidade no decorrer da conversa. 

 

Links importantes: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br na aba Atividades Remotas. 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

http://www.crechemeninojesus.com.br/
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 

 


