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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 14/07/2020  

Título da Atividade: Caranguejo não é peixe.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

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

desejos (EI01CG01);   

* 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). 

 

Resumo 

Estimular a motricidade grossa (controle corporal) e motricidade fina (movimentos de 

precisão) no desenvolvimento do bebê e da criança permitem um desenvolvimento 

saudável, pensando nisso hoje nós iremos dançar a música do Caranguejo não é peixe, 

incentivando que a criança através da imitação possa reproduzir a coreografia da música. 

  

 

Materiais: 
● Música: Caranguejo não é peixe. 

 

Espaço:  
É fundamental que o espaço para essa atividade seja aberto e que não apresente riscos 

para o bebê.   

  

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:  

Observe se o bebe está se interessando pelo o que está sendo passado, caso perceba 

distração cante com ainda mais alegria executando a coreografia com entusiasmo.   

 

O que fazer durante:  

Coloque a música para tocar e com muita alegria comece a executar a coreografia, procure envolver a 

criança, caso o bebê não demonstre muito interesse pegue o no colo e dance, para que assim ele se sinta 

envolvido pela música, e aos poucos comesse a se soltar.  

 

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/  

Música “Caranguejo não é peixe”: https://www.youtube.com/watch?v=h9DDiQLAVW0 
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