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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 09/11/2020 

Título da Atividade: Movimentando o Berçário. 

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

participa (EI01EO02); 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01). 

 

Resumo: 

 O Movimenta Batatais iniciou em 2014 por alguns empresários da cidade que na qual 

compõe a comissão organizadora. Desde a primeira edição, a diretoria da ACE Batatais, tem 

se disponibilizado a coordenar este evento para que ele aconteça de forma organizada. Ao 

longo dos anos foram adquiridas várias parcerias e patrocínios entre os empresários 

batataienses, tornando o projeto uma realidade, com objetivo de criar a consciência solidária, 

responsabilidade social e promover atividades físicas como caminhada, corrida e ciclismo 

entre os participantes. A renda deste evento é destinada para as entidades, incluindo a nossa 

instituição, que ajuda com a venda das camisetas. Neste ano o evento não irá acontecerá de 

forma presencial, devido a pandemia, porém as vendas das camisetas estão sendo realizadas 

para que as entidades do nosso município continuem sendo ajudadas. 

Neste evento, algumas pessoas realizam as atividades físicas devagar e outras com mais 

velocidade, pensando nisso, colocaremos os pés da criança em cima dos pés do adulto 

mediador e será feito uma caminhada ora mais devagar e ora mais rápida.  

Materiais: 

• Equipamento para registrar o momento.  

 

Espaços:  

Como nesta atividade envolverá a questão do movimento, sugiro que ela aconteça em um lugar  

mais amplo e que não ofereça riscos para a criança.  
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Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 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.  

 

Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ao sentir que está com os pés em cima dos pés de outra 

pessoa, será que ela irá apresentar receio, ou concluirá a atividade apresentando segurança? 

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Inicie a atividade comentando com a criança a respeito deste evento, caso tenha a camiseta 

em casa mostre para que ela possa ter familiaridade com o assunto.  

Em seguida coloque a criança em pé, com os pés dela apoiados em cima do pé do adulto que 

irá participar da atividade. Comece a andar devagar, dizendo que durante este evento existem 

pessoas que andam mais devagar, depois ande com mais velocidade dizendo que tem pessoas 

que praticam esses exercícios muito rápido.  

Esta atividade ajudará a criança ter uma noção do que é rápido e do que é devagar.  

 

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 

 

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

