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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 26/11/2020 

Título da Atividade: Voando de avião.  

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

participa (EI01EO02); 

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

• Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, 

balanços, escorregadores etc.) (EI01ET06).  

 

Resumo: 

Temos em nossa cidade “O Aeroporto Leite Lopes”, onde é oferecido a pupolação e turistas 

vôos panorimamicos sendo permitido o registro de imagens da nossa cidade vistas do alto. Este 

local também é utilizado para pessoas que ja tem o certificado de Habilitação Técnica (CHT) 

ou seja uma autorização para voar,  treine seus voos, em hilicopteros, ultraleves e aviões de 

porte pequeno. 

Sendo assim hoje nós iremos fazer com que nossos pequenos possam sentir a sensação que é 

estar com os pés fora do chão através de uma deliciosa brincadeira de aviãozinho,onde o adulto 

mediador irá pegar a criaça com os braços abertos fazer de conta que esta sobrevoando.  

 

Materiais: 

• Esquipamento para registrar este momento.  

 

Espaços:  

Esta atividade pede um local mais amplo, livre de mobílias para que o “avião”, possa percorrer 

pelo ambiente livremente, sem apresentar riscos para a criança.  

 

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 como será a reação da criança perceber que esta com os pés fora chão brincado de 

aviãozinho,  será que ela irá gostar ou apresentará medo e estranhamento?  

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Inicie a atividade apresentando como é o aeroporto da nossa cidade, dizendo que lá é o local 

onde se concentra a maior parte dos aviões quando não estão sobrevoando mostre também a 

imagem de um avião para que assim a criança possa ter maior familiaridade com o tema.  

Em seguida convide-a para um delicioso passeio de avião. 

Pegue-a no colo com os braços aberto e simule um breve voo. Com certeza será um momento 

que proporcionará diferentes sensações.  

 

 

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 
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