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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Maternal II A-B             Data: 24/06/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade: Pula fogueira iâiâ, pula fogueira iôiô. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos (EI02EO03); 

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

no alto, embaixo, dentro, fora etc. ao se envolver em brincadeiras e atividades de 

diferentes natureza (EI02CG02); 

 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: 

No mês de junho é comemorada a festa junina, uma das mais tradicionais festividades 

brasileiras, a festa junina é uma manifestação cultural relativa aos percursos históricos e 

sociais de diversas regiões do país, com a presença de costumes, danças, comidas, 

brincadeiras e roupas tradicionais. Além de ser um espaço para o desenvolvimento de 

atividades lúdicas, a festa junina contribui para desenvolver habilidades 

socioemocionais nas crianças. Ao possibilitar a integração entre os alunos, essa 

festividade estimula competências importantes para a sociabilização, como a 

cooperação, a paciência e o respeito. E será através disso que iremos desenvolver a 

brincadeira de hoje, para isso, inicialmente fale com a criança sobre alguns pontos da 

festa como citado acima, roupas, comidas, brincadeiras, em seguida, iremos 

proporcionar um momento de brincadeira onde a criança deverá estar vestida com 
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alguma vestimenta caipira como, por exemplo, vestido, calça, camisa, chapéu, botas ou 

botinas etc. E para finalizar iremos brincar com a pula fogueira, onde o adulto mediador 

deverá colocar algum objeto no centro e reforçar para a criança que será a fogueira e 

que não poderá pisar, mais sim, pular o objeto. 

Obs. Estarei disponibilizando a música “pula fogueira” no grupo de whatsapp. 

 

Materiais: 

- Música – Pula Fogueira; 

- Brinquedos ou objetos; 

- Roupas típicas. 

 

Sugestões para as famílias: 

Participe ativamente da brincadeira, se vestindo com roupas típicas, juntamente com a 

criança. Prepare a brincadeira da pula fogueira e divirtam-se. 

 

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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