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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 24/08/2020 

Título da Atividade: Boitatá. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

• Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04); 

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

desejos (EI01CG01). 

 

Resumo: 

A lenda do boitatá foi trazida pelos portugueses, na época da colonização. Eram os padres 

jesuítas quem descreviam o boitatá como uma gigantesca cobra de fogo ondulada, com olhos 

que parecem dois faróis, couro transparente, que cintila nas noites em que aparece deslizando 

nas campinas e na beira dos rios. 

Sendo assim hoje nós iremos trabalhar o movimento da cobra utilizando rolinhos de papel 

higiênico, um emendado com o outro.  

 

Preparação: 

Materiais: 

• 3 rolinhos de papel higiênico,  

• Barbante; 

• Caneta para desenhar o rosto.  

 

Espaços: 

Proponho que está atividade seja em um lugar amplo e sem muitas distrações. 

 

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. 
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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.  

 

Observe Atentamente: 

Note como a criança irá reagir diante da cobra pronta. Observe se a criança apresentará receio 

ao ver a cobra se mover? Caso ela apresente receio deixe ela toca na cobra, para que ela perceba 

que não existe riscos.  

 

O que fazer durante? 

Inicilamente construa a cobra, apresente-a para a criança favorecendo que ela observe como são 

suas caractrísticas. Após este primeiro contato, procure movimentar a cobra em direção da criança 

para que possa despertar a curiosidade dela, depois entregue a cordinha para ela mesma possa 

realizar suas descobertas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

