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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Educadoras: Ana Paula Menegolo Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Quarta-feira, 03 de novembro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Brincando e criando. 

 

Objetivos específicos: 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) 

combinando movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Iniciaremos a semana falando sobre a água, um elemento importante para a vida no 

planeta. Buscando propiciar momentos lúdicos e de aquisição de novas aprendizagens, a 

atividade prevê uma brincadeira ao som da canção “De gotinha em gotinha” da Palavra 

Cantada.  

Inicialmente dialogue com a criança sobre a importância da água para nossa vida e o 

quanto é fundamental não desperdiçar esse bem tão precioso, posteriormente, auxilie a 

criança a confeccionar um balangandã utilizando tiras de jornal, revista, papel crepom 

de diversas cores ou fitas coloridas anexando-os em um pedaço de barbante ou na ponta 

de um lápis. Depois de realizar a confecção coloque o áudio da canção e convide a 

criança para dançar utilizando o brinquedo, assim será possível estimular a criatividade, 

percepção visual e o movimento corporal. 
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Materiais: 

- Canção “De gotinha em gotinha” da Palavra Cantada (Será disponibilizado no grupo 

do WhatsApp; 

- Tiras de jornal, revista, papel crepom de diversas cores ou fitas coloridas; 

- Palito de sorvete, lápis ou barbante; 

- Fita crepe; 

- Tesoura (uso exclusivo do adulto). 

 

Sugestões para as famílias:  

Reforce para a criança sobre a importância da água para nossa vida e demonstre 

interesse ao participar da brincadeira estimulando a participação da criança, dê espaço 

para que ela se expresse utilizando diferentes linguagens. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


