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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 09/09/2020 

Título da Atividade: Circuito das aulas extras. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes(EI01CG02); 

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

• Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades 

de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05). 

 

Resumo: 
Além das professoras que apresentei ontem, temos também em nossa instituição as aulas 

extras que acontecem semanalmente, que contribuiem ainda mais com o desenvolvimeno 

dos nossos pequenos.  

Este ano a Turma do Berçário I ja tem a aula de música, com o professor Rafael, nos 

anos seguintes eles terão aulas de educação física, capoeira e jiu-jitso. 

Hoje será apresentado quem são esses professores, em seguida faremos um circuito com 

uma atividade de cada aula.   

 

Preparação: 

Materiais: 

• Vídeos com fotos das professores das aulas extras; 

• Um bola; 

• Um cesto ou um balde; 

• Brinquedo raspa-raspa. 

 

Espaços: 

Com esta atividades nós iremos utilizar o movimento como principal ferramenta, por isso sugiro 

que ela aconteça em um ambiente amplo e aberto com boa ventilação. 

 

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. 
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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.  

 

Observe Atentamente: 

Observe como será reação da criança ao vero circuito montado? Será que ela vai querer pegar 

os objetos que seão disponibilizados? Ou será que ela vai apresentar algum tipo de receio? 

 

O que fazer durante? 

Comece a atividade apresentado para as crianças quem são os professores das aulas extras 

da creche, dizendo que futuramente eles serão seus professores também. 

Monte um circuito com um exercício de cada aula, (como será orientado no vídeo).  

Incentive a criança a realizar os movimentos, para que através da imitação ela possa repetir 

a ação. 

 

 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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