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Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 25/06/2020 

Título da Atividade: Pula Fogueira.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

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

quais participa (EI01EO02);  

*Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02);  

*Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI01TS03) .  

 

Resumo 
A proposta de hoje é que os bebes inicialmente possam ver como é uma fogueira e para 

que serve e também para estimular o movimento com a música “Pula Fogueira”, onde 

utilizando o faz de conta as crianças irão escolher um brinquedo para ser uma fogueira 

imaginária.  

 

Materiais: 

● Brinquedo da preferência da criança.  

● Música “Pula fogueira.” 

 

Espaço:  

Para esta atividade não será necessário um local especifico, porém é preciso observar se 

no local escolhido não apresentará nenhum tipo de risco para o bebê.  

 

Tempo sugerido:   

20 minutos.  

 

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.  
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Observe atentamente:  
Nesta faixa etária os bebes ainda não consegue pular, por isso pega-a no colo e execute a 

atividade tranquilamente, dançando com a criança e transmitindo alegria.   

 

O que fazer durante:  
Sente no chão com a criança em seu colo, apresente como é o fogo, (no link que está 

disponibilizado abaixo) explicando para a criança que esta época do ano é muito frio e as 

pessoas que moram no campo, utilizam as fogueiras para se esquentarem.  

Escolha um brinquedo (que não seja muito grande) deixe entre suas pernas, em seguida 

coloque a música e comece a dançar com a criança no colo e sempre que for mencionado 

na música as palavras, “pula fogueira”, passe a criança pela brinquedo, como se ela 

estivesse saltando.  

 

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/ 

Vídeo com a imagem de uma fogueira: https://www.youtube.com/watch?v=XK_vQlm-I24 

Música “Pula Fogueira”: https://www.youtube.com/watch?v=9yvuTmUfhn8 
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