
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Professoras: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B   Data: 29/01/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Minha brincadeira favorita. 

 

Objetivos específicos: 

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, 

materiais, objetos, brinquedos (EI01EO03); 

•  Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas (EI01ET03); 

• Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências 

de deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

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

é através deste momento que ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, 

relações sociais, elabora sua autonomia de ação e organiza emoções. 

O brincar desenvolve também a aprendizagem da linguagem e a habilidade motora. 

Sendo assim, hoje a criança irá brincar da sua brincadeira favorita.  

 

Materiais: 

- Objetos que forem ser utilizados durante a brincadeira. 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicie a atividade deixando um local previamente organizado com os brinquedos que a 

criança mais brinca em seu cotidiano.  

Em seguida convide-a para ver os objetos que estão disponíveis, estimulando-a a 

brincar e se interagir com eles.   
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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/atividades-remotas. 

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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