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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 10/07/2020  

Título da Atividade: Serra, serra, serrador.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

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

quais participa (EI01EO02);   

*Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02);  

*Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI01TS03).   

 

Resumo 

Hoje irmos deixar que nosso bebê sinta diversas sensações através de uma deliciosa 

brincadeira super tradicional, que desenvolve diferentes habilidades que é o do “Serra, 

serra, serrador”.  

 

Materiais: 
● Colo do adulto que irá realizar a atividade. 

 

Espaço:  
O espaço, não precisa ser de grande espeço, já que esta atividade será realizada no colo.    

  

  

Tempo sugerido:   

30 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:  

Observe se o bebe está confortável com a atividade, já que é fundamental que ele sinta o 

movimento que está sendo executado.   

 

O que fazer durante:  

Coloque o bebê sentado no colo de frente para você e faça movimentos para frente e para trás, cantando: 

Serra, serra, serrador.  

Serra o papo do vovô  

Quantas tabuas já serrou, fora aquela que quebrou! 

No final da música faz algum movimento engraçado, como cocegas, ou levantar o bebê para o alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  
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