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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 22/10/2020 

Título da Atividade: Chute certeiro (Estádio). 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

• 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: 

É presente em nosso município um estádio de futebol chamado; “Estádio Doutor Oswaldo 

Scatena” acontecem partidas da Série A2 do Paulistão, Copa Paulista, Copa São Paulo de 

Futebol Júnior, além de campeonatos das categorias de base. 

Vendo que no futebol os chutes são elementos fundamentais, hoje nós iremos treiná-lo, 

utilizando bexigas.  

 

Materiais: 

• Bexiga; 

• Barbante. 

 

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.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Paulista_S%C3%A9rie_A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_Paulista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_S%C3%A3o_Paulo_de_Futebol_J%C3%BAnior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_S%C3%A3o_Paulo_de_Futebol_J%C3%BAnior
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Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao ter contato com a bexiga, será que ela irá se intersessar 

ou apresentará receio? 

Observe também como será o momento do chute na bola!  

 

O que fazer durante?  

Inicialmente mostre para a criança como é nosso estádio, explicando de forma simples, como 

é o futebol.  

Em seguida prenda uma bexiga a um barbante que fique bem próximo aos pés da criança, 

comece a chutá-la, incentivando-a para que através da imitação ela possa reproduzir esta 

ação.  

 

 

 

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/

