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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 17/08/2020 

Título da Atividade: Bumba, meu boi bumbá. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

desejos (EI01CG01); 

• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03); 

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

canções, músicas e melodias (EI01TS03). 

 

Resumo: 

O Folclore Brasileiro é o conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da 

identidade nacional. Onde são envolvidos mitos, lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas 

típicas e demais costumes que são transmitidos de geração para geração. 

O Bumba meu boi, também chamado de Boi-Bumbá, é uma dança tradicional brasileira típica 

das regiões norte e nordeste. Para introduzir este tema tão rico, nós iremos nos animar dançando 

ao som da música “Boi bumba”. Como o que marca essas festas  é a questão da diversidade de 

cores, vamos  utilizar roupas coloridas para deixar este momento ainda mais divertido.  

 

Preparação: 

Materiais: 

• Roupas coloridas; 

• Lençol ou comertor; 

• Música “Boi Bumba”. 

 

Espaços: 

Como a atividade envolve movimento sugiro que ela seja realizada em um espaço amplo e que 

não apresente riscos para o bebê.  

 

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.  
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Observe Atentamente: 

Observe qual será a reação da criança ao se vestir de roupas coloridas? E como ela irá se portar 

ao ver o adulto mediador com o lençol nas costas dançando?  

Caso perceba algum tipo de estranhamento, acalme a criança mostrando, quem está debaixo do 

lençol.  

 

O que fazer durante? 

O adulto mediador irá colocar um lençol sobre as costas para que sua aparecia fique parecida 

com a do boi bumba, vista a criança com uma roupa colorida, coloque a música para tocar (ouça 

a música antes de realizar a atividade). 

Comece a mexer seu corpo no ritmo da música, incentivado a criança a dançar e se alegrar com 

esta deliciosa canção.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Link importante: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/      

Música “Boi Bumba”:https://www.youtube.com/watch?v=YP3ZiI-

dpLs&list=PLREapK38rCTyG-HALW56AAnTtcG63k7US&index=4&t=0s 

 

 

 

 

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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