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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 28/08/2020 

Título da Atividade: Cavalgando na Mula sem cabeça. 

 

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); 

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

danças, balanços, escorregadores etc.) (EI01ET06) . 

 

Resumo: 
Na versão brasileira, narra-se da história de uma mulher que se transforma em 

uma mula com labaredas de fogo no lugar da cabeça. A mula sem cabeça é uma das 

principais lendas presentes no folclore brasileiro. 

E hoje nós iremos nos divertir brincando de montar na  mula sem cabeça, a brincadeira 

pode acontecer tanto em cavalinho pula-pula, quanto colocando a crinça montada em 

cima das costas de um adulto, onde acontecerá a simulação dos pulinhos da mula.  

 

Preparação: 

Materiais: 

• Cavalinho pula-pula ou as costas de uma pessoa. 

 

Espaços: 

Sugiro que está atividade aconteça em um ambiente aberto e espaçoso para que nossa mula sem 

cabeça imaginária possa percorrer livremente.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 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 reação da criança ao muntar na mula sem cabeça de faz de conta? Sera a 

criança apresentará receio ou ela não irá querer parar de brincar?  

 

O que fazer durante? 

Apresente para a criança como será a no nossa “Mula sem cabeça” imaginária, convide-a para 

montar na mula, caso seja apresentado algum tipo de estramento, mostre que não existem riscos e 

que ela não ficará sozinha.  

Quando a criança ja estiver mondata, cavalgue com ela pelo espaço disponível.  

Para está atividade ficar ainda mais especial, coloque a música “Mula sem cabeça” da Turma do 

folclore realizando movimentos no ritmo da música. 

 

 

 

 

 

 

 

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 “Mula sem cabeça: https://www.youtube.com/watch?v=0G0sGVGHFLk 

 

 

 

 

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/
https://www.youtube.com/watch?v=0G0sGVGHFLk

