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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 25/03/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Vem brincar, vem sorrir. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

(EI02EO03); 

 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); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04). 

 

Proposta pedagógica: 

O circo sempre manteve vínculo com o universo infantil, despertando magia, alegria e 

sonhos e foi pensando nisso, que iremos realizar a atividade de hoje, levando a magia e 

a percepção sobre as características físicas e os personagens presentes no circo para as 

crianças. 

Para isso, será disponibilizado o áudio da música “O circo já chegou” da Xuxa, para que 

as crianças possam inicialmente ouvi-la para listarem junto com o mediador da 

brincadeira alguns dos artistas e suas funções dentro de um circo. Após isso, permita 
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que todos os envolvidos escolham qual dos artistas gostariam de imitar, levando ao 

concreto a brincadeira. Disponibilize itens como bolinhas para o malabarista, fitas para 

bailarina (o), pintura no nariz para o palhaço, chapéu ou boné para o mágico entre 

outros que tenham disponíveis em casa, encenando como os artistas realizam durante o 

espetáculo. 

Divirtam-se através do artista que escolheram! 

 

Materiais: 

- Bolas (malabarista); 

- Fitas (bailarina/o); 

- Tinta, lápis aquarelado ou batom para pintura do nariz (palhaço); 

- Chapéu ou boné (mágico); 

- Entre outros materiais. 

Obs.: Utilizar materiais que não ofereçam risco à criança. 

 

Sugestões para as famílias: 

Soltem a imaginação e alegria que há dentro de vocês e transfiram essa energia que o 

circo nos traz para dentro da brincadeira. Participe de modo eficaz, escolhendo um dos 

artistas e brincando junto com a criança, incentivando o faz de conta. 

 

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. 

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

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 

 
 

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

