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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 16/02/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Bailinho animado 

 

Objetivos específicos: 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras (EI02CG01); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Em decorrência dos cuidados que devemos ter em relação à prevenção do contágio por 

Corona vírus, o carnaval como expressão cultural, não irá ocorrer, porém, podemos nos 

divertir em família com um bailinho domiciliar. 

A proposta da atividade é utilizar acessórios, fantasias ou roupas coloridas e alegres e ao 

som das marchinhas de carnaval, dançar, cantar e tocar instrumentos com intuito de 

promover diversão e alegria em casa. 

 

Materiais: 

- Acessórios do personagem favorito; 

- Fantasia ou roupas coloridas; 

- Ferramenta sonora para tocar as marchinhas de carnaval. 

 

Sugestões para as famílias: 
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Participe da brincadeira e demonstre animação em dançar e interagir com a criança, sua 

postura pode despertar o interesse nela. 

Obs.: As marchinhas serão encaminhadas em formato de áudio aos pais/responsáveis 

através da ferramenta virtual WhatsApp para serem utilizadas no decorrer da atividade. 

 

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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