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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: O mestre mandou...                                         Data: 08/07/2020 

 

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos 

gostosos em família. 

 

Resumo:  

“O mestre mandou” é uma brincadeira infantil muito antiga da cultura popular. Uma 

pessoa assume o papel de mestre, que emite ações físicas para as crianças seguirem as 

instruções. Isso mesmo! O objetivo é se aventurar em novos gestos.... Vamos começar? 

 

 

 

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI01EO05); (EI01CG01) e 

(EI01CG03). 

 

Materiais:  

● Espaço ao ar livre da própria casa. 

 

Execução:  

Antes de iniciar a brincadeira, converse com a criança sobre esse momento e nomeie as 

partes do corpo, incentivando a criança a observar, falar e apontar para as partes 

nomeadas. 
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 O que fazer durante?  

● Com entusiasmo comece a brincadeira com a frase “o mestre mandou colocar a mão 

na cabeça”, “o mestre mandou colocar a mão no pé”, “o mestre mandou colocar a mão 

na barriga” e assim, por diante; 

● Na primeira vez, realize os movimentos juntamente com a criança e depois tente 

deixá-la se movimentar sozinha. 

 

Observação: Você pode incentivar a criança a realizar algumas ações, como: “o 

mestre mandou bater palmas”, “o mestre mandou dar vários pulinhos”, enfim, use a 

criatividade. 

 

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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