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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 09/07/2020  

Título da Atividade: Bola de meia.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

* Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05);  

* Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03); 

* Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02);  

*Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas(EI01ET03). 

  

Resumo 

Outra brincadeira que com certeza não faltou na nossa infância, são as bolas, e devido a 

precariedade nos tempos antigos, não era possível comprar essas bolas tão coloridas e 

chamativas que encontramos hoje, e assim eram construídas as famosas bolas de meia. 

Pensando nisso hoje iremos confeccionar essa bolinha e deixar que aconteça a exploração. 

  

Materiais: 

● Meias. 

 

Espaço:  
Com se trata de uma atividade que irá envolver arremessos de bolas, peço que seja 

escolhido um local mais aberto e que não apresente objetos que quebrem com facilidade. 

  

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 ela está sendo 

estimulada a fazer com a bola. 

 

O que fazer durante:  
Primeiramente  confeccione uma bola de meia (há um vídeo explicando passo a passo, nos links 

importantes), apresente o novo brinquedo para seu bebê. Comece a brincar com a bolinha, para que 

possa despertar o interesse em seu filho(a).  

Em seguida entregue a bolinha para a criança, para que ela possa manusear e sentir a textura. Aproveite 

que este novo objeto não possui nenhum risco de machucar e brinque muito ouvindo a música do 

Miltom Nasciemento “Bola de meia”.   

 

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/  

Como Fazer a bola de meia:  https://www.youtube.com/watch?v=3Zy95QkVSP0 

Música “Bola de meia”: https://www.youtube.com/watch?v=Tvq1tHHSi5I 
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