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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane 

Turma: Berçário II - A                          Data: 18/06/2020 (quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Pula fogueira 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

● Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e alterações em cantigas de roda 

e textos poéticos (EI02EF02). 

 

Resumo: 

O melhor das festas juninas são as brincadeiras não é mesmo? Pula a fogueira é uma 

delas. Que tal partir para essa diversão? 

 

 

 

 Materiais: 

- Rolinhos de papel higiênico; 

- Folhas de revistas, jornais ou retalhos de tecidos. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos. 
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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: 

Quais os movimentos que a criança utiliza para saltar a fogueira? A criança pula com 

autonomia ou necessita de auxilio? A criança identifica o ritmo da música sugerida com 

aquelas utilizadas em atividades anteriores?  

 

O que fazer durante? 

1 – Em um espaço amplo coloque no chão os rolinhos de papel higiênico e os papeis ou 

tecidos sobre eles para simbolizar a fogueira; 

2 – Apresente a música “pula fogueira” para a criança, que estará disponível no grupo 

de Whatsapp; 

3 – Em seguida inicie a brincadeira, convidando a criança para pular a fogueira várias 

vezes; 

4 - Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da atividade, propondo que 

organizem os materiais utilizados; 

5 – Durante a organização você pode conversar com a criança sobre a experiência que 

tiveram. 

 

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. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


