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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 08/07/2020  

Título da Atividade: Bicicleta.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

* Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02);  

*Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso (EI01EO05);  

* Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02).  

 

Resumo 

Um brinquedo que também é super tradicional e que fez e faz parte de muitas crianças é 

a famosa bicicleta. Hoje com uma deliciosa canção chamada “Bicicleta” iremos trabalhar 

as perninhas do bebê, onde irá gerar maior relação entre o adulto mediador e o bebe, 

trabalhar os tônus musculares, o aspecto motor e cognitivo.  

  

Materiais: 

● Música “Bicicleta” decorada pelos pais; 

● Colchonete, colchão ou tatame.  

 

Espaço:  
O espaço, fica a escolha da família, desde que não apresente riscos para o bebê.    

 

Tempo sugerido:   

20 minutos.  

 

Registro de atividades:  
Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico.  
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Observe atentamente:  

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto? Se a 

criança está gostando e se sentido confortável com os movimentos que estão sendo 

realizados.  

 

O que fazer durante:  

Decore a letra da música, que será cantada no ritmo da música “meu lanchinho”, conforme o vídeo 

disponibilizado no grupo do WhatsApp,  coloque a criança deitada de barriga para cima , e comece a 

mover as perninhas como se ela estivesse pedalando, ora mais rápido, ora  mas devagar, sempre 

respeitando e limite corporal do seu filho(a).    

 

 

 

Bicicleta 

Bi-ci-cleta, bi-ci-cle-ta 

Vou andar, vou andar 

Bem devagarzinho  

Bem rapidinho  

Até chegar, até chegar! 

 

 

Links importantes: 

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

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

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

Música “Bicicleta”: https://www.youtube.com/watch?v=A_6gE4TxVus 
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