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             Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 30/07/2020  

Título da Atividade: Móbile divertido.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

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

desejos (EI01CG01);   

*Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02);  

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

descobertas(EI01ET03).  

 

Resumo 

A função do móbile é estimular os bebês com o movimento, cores e formas. Sendo assim 

iremos construir, um móbile utilizando matérias recicláveis diversos e nos divertir muito 

com esta nova brincadeira.   

 

Materiais: 
● Materiais recicláveis diversos; 

● Um pedaço de barbante; 

● Duas cadeiras para serem utilizadas como suporte.  

 

Espaço:  
Como a atividade envolve o movimento, o espaço precisa ser amplo e que não apresente 

riscos para o bebê.       

  

Tempo sugerido:   

30 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 proposta de atividade praticamente não existe riscos, por isso pode deixar a criança 

a vontade para explorar. Só fique atento para que ela não se desiquilibre ao tentar pegar 

os objetos.    

 

O que fazer durante:  

Com o móbile montado, os pais irão estimular que a criança tente pegar os objetos que 

estarão presos no barbante. Uma opção que chama bastante a atenção dos bebês é colocar 

objetos pequenos e que fazem barulho dentro dos grandes, para que assim a brincadeira 

fique ainda mais atrativa.  

 

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/  
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