
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quarta- feira, 18 de novembro de 2020  

Título da atividade: Terra e mar 

 

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); 

- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreende-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

- Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO07); 

- 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 (EI02CG02); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

- Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais ( antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Resumo:  

Terra e Mar é uma brincadeira popular em Moçambique e foi adaptada para o Brasil. 

Essa brincadeira trabalha a concentração e noção espacial, no qual consiste em uma reta 

riscada no chão, onde de um lado é Terra e o outro Mar. E aí? Vamos brincar? 

 

 

 

 

 



 

Preparação 

Materiais: 

- Espaço ao ar livre; 

- Giz de quadro, pedrinhas riscantes ou fita crepe. 

 

Espaços:  

Sugiro que seja em um local espaçoso para que a criança tenha liberdade para brincar 

livremente. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou interesse em participar da brincadeira?  

- Deslocou seu corpo com autonomia?  

- Explorou formas de deslocamento de pular, saltar seguindo orientações? 

 

O que fazer durante? 

 - Antes de iniciar a atividade, organize um espaço para realizar a brincadeira; 

 - Realize uma conversa com a criança sobre a brincadeira africana “Terra e Mar”; 

 - Faça uma risca no chão e escreva Terra de um lado e Mar do outro; 

- A brincadeira se inicia de um dos lados da risca (por exemplo, do lado “Terra”; 

- Inicie a brincadeira por um adulto, para que a criança possa compreender como irá 

funcionar; 

 - No momento o adulto  deverá dizer “Mar”, com o objetivo de saltar para o outro; 

 - Faça essa sequência várias vezes (terra, mar, terra mar ...).  

 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


Sugestão de vídeo disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=OxMI-fhciLM. 

  

 

 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OxMI-fhciLM

