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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane 

Turma: Berçário II - A                          Data: 17/06/2020 (quarta-feira) 

Título da Atividade 03: De onde vem a pipoca? 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

● Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover 

etc.) na interação com o mundo físico (EI01ET02); 

● Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, 

fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.) (EI01EF08); 

● Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando 

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03). 

 

Resumo: 

Em julho temos a colheita de grãos e o nosso queridinho milho tem lugar de destaque 

nessa época do ano. E por falar em milho, sabe quem também faz um sucesso danado? 

A maravilhosa pipoca, é claro! Vamos ver de onde ela vem? 

 

 

 

 Materiais: 

- Vídeo do Youtube: “É um tal de poc, poc, poc...”; 

- Milho de pipoca. 
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Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos. 

 

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. 

 

Observe Atentamente: 

A criança segue orientações de movimentos de acordo com a música? Como ela reage 

ao participar do preparo da pipoca?  

 

O que fazer durante? 

1 – Em um ambiente aconchegante, convide a criança para se sentar e diga que irá 

ensinar uma música nova, através do vídeo disponível do Youtube; 

2 – A música sugerida é: “É um tal de poc, poc, poc...” e na parte do “poc, poc, poc”, 

incentive a criança a pular; 

3 – Após cantar e dançar a música mostre para a criança o milho de pipoca, perguntando 

se ela sabe para que serve; 

4 – Em seguida, explique o processo do milho para virar pipoca; 

5 – Para finalizar, coloque o milho na panela para estourar e, assim aproveite para se 

deliciar com a família em casa.  

 

Links importantes: 

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

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

Vídeo no Youtube disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=78xiJpPGQ5k. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
https://www.youtube.com/watch?v=78xiJpPGQ5k
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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 

 
 


