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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 16/07/2020  

Título da Atividade: A canoa virou.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com 

quem convive(EI01EF01);   

*Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02);  

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

desejos (EI01CG01).  

 

Resumo 

Hoje nós iremos trabalhar a música “A canoa Virou” que é uma brincadeira que auxilia 

na construção da identidade da criança e a diferenciação do “eu” e do “outro”, fazendo 

com que ela se perceba como ser único, mas integrante de uma sociedade onde todos são 

importantes e devem ser respeitados. Além disso, essa atividade também propicia que a 

criança identifique e nomeie as pessoas que estão a sua volta, bem como, também 

reconheça quando é chamada pelo nome, desenvolvendo também a oralidade, 

motricidade fina e expressão artística.  

 

Materiais: 
● Papel; 

● Música: “Acanoa virou”. 

 

Espaço:  
Esta atividade irá acontecer com todos sentados por isso não será necessário um espaço 

muito grande, porém é fundamental que ele não ofereça riscos para o bebê.      

  

Tempo sugerido:   

20 minutos.  
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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.  

 

Observe atentamente:  

Como iremos trabalhar com papel, para a confecção de barquinho  é fundamental que o 

adulto mediador esteja atento para que a criança não coloque papel na boca.  

  

O que fazer durante:  

Inicialmente o adulto irá confeccionar o barquinho de papel, parar realizar a encenação da música, “A 

canoa Virou”.   

Em seguida irá começar a cantar, caso o adulto saiba a música de cor não será necessário colocar-la para 

tocar. Cante com a criança interpretando a música com o barquinho de papel, no decorrer da atividade 

vai falando os nomes das pessoas que faz parte do cotidiano da criança.   

 

 

 

 

 

 

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 “A Canoa Virou”: https://www.youtube.com/watch?v=wfYaMCwV0zU 
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