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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 16/08/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 06: A Cuca e sua poção mágica. 

 

Objetivos específicos: 

● Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01); 

● Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover 

etc.) na interação com o mundo físico (EI01ET02);  

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

No dia 22 de agosto é comemorado o folclore, que traz a cultura popular brasileira 

representando a identidade social da comunidade através das suas criações culturais. O 

folclore na educação infantil tem o objetivo de manter viva a história cultural do Brasil 

e de enfatizar a riqueza e a pluralidade de nossa cultura. Além disso, nele nós temos as 

lendas e as brincadeiras.  

Vamos então aprender um pouquinho sobre as lendas? Hoje vamos aprender sobre a 

lenda da Cuca. A Cuca é uma bruxa em forma de jacaré de cabelos loiros e que vive em 

uma caverna elaborando poções mágicas. 

Sendo assim, hoje nós iremos fazer uma poção muito especial e permitir que a criança 

explore e observe as mudanças de cores que irão acontecer com esta divertida mistura. 

 

Materiais: 

- Vídeo da Cuca; 

-Garrafinha de plástico transparente; 
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- Tinta ou corante de diferentes cores; 

- Lantejoulas, glitters etc. 

 

Sugestões para as famílias: 

Para iniciar a proposta de hoje convide a criança para conhecer a lenda da Cuca, 

personagem do folclore brasileiro.  

Em seguida, proponha que realizem juntos uma experiência com poção mágica. 

O adulto mediador deverá colocar água em uma garrafinha transparente e ir colocando 

tinta ou corante pouco a pouco, permitindo que o pequeno participe dessa mistura 

observando a transformação que irá acontecer. Também poderão utilizar lantejoulas, 

glitters etc. 

Incentive a criança a chacoalhar seu novo brinquedo, propiciando novas descobertas.  

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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

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

 
 


