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Título da atividade: Pula fogueira 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Utilizar materiais variados de com possibilidades de manipulação (argila, massa 

de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes 

ao criar com objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Resumo: 

A fogueira muito utilizada pelo homem do campo nas noites de cantoria e prosa será 

parte importante desta atividade. Deverá ser confeccionada com tinta e caixa de leite e 

centralizada no chão para ser pulada pelos familiares ao som da canção “Pula fogueira”. 

 

Preparação 

Materiais: 

 Caixa de leite; 

 Tinta guache; 

 Ferramenta para reprodução da canção (TV, celular, computador ou rádio). 

 

Espaços:  

Para o desenvolvimento desta atividade, será preciso um ambiente aberto e bem 

iluminado que ofereça condições para pintar a caixa e transformá-la em uma fogueira, 

além de espaço para o movimento da família ao pular de um lado a outro, assim, a 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


garagem e o quintal parecem ser ótimas opções. Porém, esteja à vontade para escolher o 

ambiente da sua casa que melhor atenda às necessidades para desenvolver a atividade. 

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 25 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Como a criança demonstra sentir o toque da tinta ao manuseá-la para confeccionar a 

fogueira, se reconhece e expressa oralmente conhecimento das cores disponibilizadas 

para pintura e o tempo de concentração dedicado a este primeiro passo. Esteja atento ao 

equilíbrio demonstrado pelo seu (a) filho (a) ao pular a caixa de um lado para o outro, se 

o faz com os dois pés ou utiliza um de cada vez. 

 

O que fazer durante?  

Chame a criança para colorir a caixa de leite com tinta, e lembre-a da importância de 

construir e reciclar com materiais de papelão, como a caixa de leite utilizada. Se mostre 

empolgado a participar e permita que ela manipule os materiais com liberdade. 

Depois que a caixa secar, coloque-a no chão e convide a criança para pular a fogueira, 

tornando o momento mais divertido e utilizando a imaginação, fale sobre o perigo do 

fogo, estimulando o pulo mais alto e com cuidado. Coloque a canção para tocar 

deixando o desenvolvimento da atividade mais alegre.  

 

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/ 

Canção: https://www.youtube.com/watch?v=O4bd1JHzcYA 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=O4bd1JHzcYA


 

 

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 

 


