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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 17/11/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: No gingado. 

 

Objetivos específicos: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05);  

 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 (EIO2CG02); 

 Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Consciência Negra significa reconhecer e valorizar a luta dos negros, a cultura negra 

brasileira e suas contribuições para a constituição de nossa sociedade. No Brasil, há uma 

data para celebrá-la: 20 de novembro que, além de homenagear as culturas e lutas dos 

povos negros, reforça a importância da sociedade como um todo refletir e agir para 

combater o racismo estrutural no país.  

Será através da capoeira uma das contribuições da cultura do povo negro para a nossa 

sociedade, que iremos desenvolver a brincadeira de hoje. Para isso, inicialmente o 

adulto mediador deverá reforçar sobre a importância em respeitar a cultura e a 

sociedade negra, em seguida, estimular os movimentos de gingado da capoeira, ao som 

de tambores e batuques que serão disponibilizados pelo WhatsApp. 
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Materiais: 

- Áudio e vídeo do gingado. 

 

Sugestões para as famílias:  

Dialogue com a criança sobre as diferenças e cultura do povo negro, a ponto que ela 

também possa expressar suas opiniões e questionamentos. 

Realize os movimentos da capoeira juntamente com a criança, tornando assim, a 

brincadeira mais atrativa e participativa. 

 

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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