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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 14/04/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 20: Arrastando o bebê.  

 

Objetivos específicos: 

• Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em 

ambientes acolhedores e desafiantes. (EI01CG02)  

• Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras 

(em danças, balanços, escorregadores etc.). (EI01ET06)  

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

das quais participa. (EI01EO02)  

 

Proposta pedagógica: 

A atividade de arrastar o bebê sobre o cobertor, possibilita o ajustamento do corpo na 

posição sentada, pois, quando o cobertor é puxado, o bebê contrai a musculatura 

necessária para manter-se em equilíbrio. 

Sendo assim a proposta de hoje será colocar o bebê em cima de um lençol e o arrastar, 

provocando no seu pequeno diferentes sensações. 

 

Preparação 

Materiais: 

- Um lençol ou cobertor. 

 

Sugestões para as famílias: 

Escolha um ambiente da sua casa que tenha uma área grande, possibilitando que você 

percorra livremente, é necessário também que o chão seja liso para facilitar a locomoção, 
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sem machucar o bebê durante este percurso.  

Coloque a criança em cima de um lençol ou cobertor, certificando se ela está na posição 

correta. Em seguida arraste-a puxando pelo cobertor, por todo ambiente 

disponível, aumentando e diminuindo a velocidade. 

Durante este processo brinque com a criança, emita diferentes barulhos com a boca e 

cante, fazendo com que este momento se torne feliz e descontraído. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e enviar 

no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Links: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

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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