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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: Esconde-Esconde                                         Data: 07/07/2020 

 

Resumo:  

A brincadeira de Esconde-Esconde é bem antiga. Através dela pode-se desenvolver a 

criatividade e o raciocínio lógico, além de promover a socialização e estimular a 

linguagem oral da criança. Que tal experimentarmos essa aventura? 

 

 
  

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI01CG02); (EI01EF01); 

(EI01ET02) e (EI02EO06). 

 

Materiais:  

● Espaço seguro; 

● Toalhinha de rosto ou fraldinha de pano. 

 

Execução:  

Inicie uma conversa com a criança sobre a brincadeira de esconde-esconde que irão 

realizar e em um espaço seguro sentem-se confortavelmente no chão. Coloque uma 

toalhinha ou a fraldinha no rosto da criança, simulando a brincadeira de se esconder.  
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O que fazer durante?  

● Repita a frase várias vezes: “Cadê a Maria (diga o nome da criança)? Achou ...”; 

● Em seguida, brinque de se esconder em algum cômodo seguro da casa para a criança 

tentar achar a pessoa com quem ela brinca; 

● Lembre-se de chamar a criança pelo nome, estimulando-a a se locomover para 

concluir o objetivo da brincadeira que é encontrar a outra pessoa. 

 

Observação: É importante se esconder em um lugar fácil para a criança se movimentar 

com segurança! 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do Whatsapp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Links importantes: 

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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