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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 05/10/2020 

Título da Atividade: Vamos brincar de bola?  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

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

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04);  

• Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02). 

 

Resumo: 

Para os bebês a bola pode ser usada para estimular o engatinhar,e para os que começaram a 

andar, serve de incentivo para ir buscá-la. Também ajuda a desenvolver o equilíbrio, 

coordenação motora, e fortalecimento muscular. 

Sendo assim hoje nós iremos explorar este brincquedo que além de oferecer diversos benefícios, 

é super  divertido. Primeiro iremos assistir um vídeo do Bita que fala sobre a bola, em seguida 

iremos brincar com a criança de forma livre.  

 

 

Materiais: 
• Bola; 

• Clip da música: “Vamos jogar bola” 

 

Espaços:  
Nesta atividade iremos utilizar dois ambientes, um mais reservado, pois a criança irá assistir a 

um videoclipe. Em seguida iremos precisar de um lugar maior que não tenha objetos que 

quebrem com facilidade pois iremos brincar com bola. 
 

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 30 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 
Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  



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 

 

Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ao assistir o viedo clip, será que ela vai demonstrar 

interesse? Ou irá sair para brincar?  

Observe também como será o momento da brincadeia com a bola, será que a criança irá 

demonstrar interesse?  

 

O que fazer durante? 

Coloque a criança sentada de forma confortável, para assistir ao video clip musical do Bita, 

fazendo com que ela observe as diferentes bolas que serão apresentadas.  

Em seguida, entregue uma, para a criança, podendo ser pequena, grande, fofinha, não 

importa, caso você tenha mais que uma bola, pode juntá-las para que aconteça a exploração 

e as comparações pelos nossos pequenos.  

Inicialmente permita que eles realizem o manuseio, em seguida comece a brincar, jogando-a 

para cima, rolando-a e assim deixando este momento ficar ainda mais divertido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link importante:  

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

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

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

 

Música “Vamos jogar bola”:  https://www.youtube.com/watch?v=Ey2eFH8NNQk 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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