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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 05/03/2021 (Sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Mexa-se para prevenir contra o Corona Vírus. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Comunicar-se com os colegas e adultos buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas (EI02CG02); 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Hoje é dia de continuarmos aprendendo e conscientizando sobre Corona Vírus ao 

desenvolvermos a nossa atividade. 

Temos lido muito a respeito de que as atividades físicas ajudam no desenvolvimento e 

fortalecem a imunidade, ajudando na prevenção ou recuperação do Covid-19. As 

crianças amam atividades de movimento, é muito importante estimularmos esse hábito 

desde cedo, como correr, brincar, se exercitar, porém, o isolamento social dificultou a 

prática de muitas delas. Não podemos parar, devemos continuar incentivando as 

crianças a se exercitarem mesmo que em casa e foi pensando nisso, que planejamos essa 

brincadeira. 
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Inicialmente, dialogue com a criança sobre algumas brincadeiras de movimento, em 

seguida permita que ela escolha qual delas deseja reproduzir, podendo ser jogar bola, 

corrida, pega-pega, corda, dança, circuito entre outros. 

 

Materiais: 

- Os materiais que serão utilizados nessa brincadeira irão depender da escolha da 

criança. 

 

Sugestões para as famílias: 

Desde o início demonstre animação e interesse, através da conversa e automaticamente 

com a prática do exercício escolhido pela criança, seja a inspiração e motivação por 

terem hábitos de exercícios em família. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil.  

 

 
 

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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