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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 21/10/2020 

Título da Atividade: Se movimentando no lago. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

desejos (EI01CG01); 

• Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02); 

• Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais 

participa (EI01EO02).  
 

Resumo: 

Temos em nossa cidade também,  O lago Artificial “Ophélia Borges Silva Alves” que foi 

construído na década de 1980, localizado na área central da cidade, cercado de plantas nativas, 

academia ao ar livre, calçadão para prática de ciclismo, pratica de caminhada e uma bela fonte 

no centro do lago. 

Por isso hoje nós iremos representar este local, incentivando nossos pequenos a realizar a 

prática de exercício físico da preferência deles.  
 
 
 

Materiais: 
• Itens que a criança for utilizar para realizar atividade física.   

 

Espaços:  
Para esta atividade sugiro que ela aconteça em um local mais aberto, como quintal, área ou 
garagem.  
  

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.  



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ao realizar a atividade física de sua escolha. Caso ela se 

canse troque de atividade.   

 

O que fazer durante?  

Apresente as imagens do “Lago artificial” da nossa cidade, explicando que neste local a 

maioria das pessoas vão com o objetivo de se exercitarem de forma agradável por ser 

próximo a natureza.   

Em seguida escolha um tipo de atividade física que seu filho(a) mais goste e incentive-o a 

praticá-lo.  

Podendo ser com bicicleta, velotrol, correndo, andando, entre outros.  
 

 
 

 

Link importante:  

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

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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

