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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 25/08/2020 

Título da Atividade: De trás pra frente.  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

desejos (EI01CG01); 

• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03); 

• Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02). 

 

Resumo: 

O curupira é uma das lendas do folclore brasileiro, ele é um moleque de cabelos 

compridos e vermelhos que protege a floresta. Sua principal  característica são os pés 

virados para trás e de uma extraordinária força física, engana caçadores e viajantes, 

fazendo-os perder o rumo certo, transviando-os dentro da floresta, com assobios e sinais 

falsos. 
Por isso nós iremos retratar este personagem incentivando nossos pequenos a dançar a 

música “Curupira” da “Turma do Folclore” e assim trabalharemos a lateralidade e o 

movimento. 
 

Materiais: 

• Música “Curupira” (Turma do Folclore). 

 

Espaços: 

Como a atividade envolve movimentos, sugiro que ela seja realizada em um espaço amplo e 

que não apresente riscos para o bebê.  

 

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.  
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Observe Atentamente: 

Observe qual será a reação da criança quando a música começar a tocar? E como ela irá se 

portar ao ver o adulto incentivando-a a andar de trás pra frente?  

Caso a criança não queira participar da atividade, procure um momento em que ela esteja calma 

e disposta.  

 

O que fazer durante? 

Coloque a canção do “Curupira”, e comece a andar de trás para frente, para que através da 

imitação ela possa começar a reproduzir esta ação.  

Se seu bebê ainda não estiver andando, faça os movimentos colocando os pés dele em cima dos 

seus.  

  

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

Música “Curupira”: https://www.youtube.com/watch?v=z8_OpYASpvo 

 

 

 

 

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 
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