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Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 19/06/2020 

Título da Atividade: Pula, pula pipoquinha.  

 

Objetivo de desenvolvimento:  

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

desejos (EI01CG01); 

*Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em 

danças, balanços, escorregadores etc.) (EI01ET06). 

* Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03). 

 

Resumo 

Vamos animar esta deliciosa festinha com a canção “Pula, pula pipoquinha”, onde a 

criança a através da observação e imitação, irá movimentar seu corpo, ao som da sanfona 

que é presente nesta música.  

 

 

Materiais: 

● Música: “Pula, pula pipoquinha”; 

● Trajes juninos (opcional). 

 

Espaço:  

Como se trata de uma atividade que envolve alimentação, minha sugestão é que ela seja 

realizada, ou cozinha, ou em lugares em que a criança está acostumada a comer.  

 

Tempo sugerido:  

30 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:  
Observe se a criança está animada, caso ela apresente desanimo, pegue-a no colo e dance 

para que ela possa sentir os movimentos no ritmo da música, e sentir a alegria dessa 

festança.  

   

O que fazer durante:  
Coloque a música em um volume perceptível a audição da criança, mas que não agrida 

seus ouvidos.  Comece a cantar e dançar com alegria e entusiasmo, incentivando seu 

bebê a bater palmas e a movimentar seu corpo no ritmo da música.     

Caso o seu bebê tenha gostado de se caracterizar na aula passada, vista-o de caipirinha 

novamente! 

 

 

 

 

 

 

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 “Pipoquinha’:   https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw 
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