
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta-feira, 20 de agosto de 2020  

Título da atividade: Os pezinhos do curupira 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Deslocar-se 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); 

- 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); 

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

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

 

Resumo:  

Na brincadeira de hoje iremos nos transformar com o mesmo jeito de andar do 

personagem curupira, e assim estimular a coordenação motora e imaginação das crianças. 

Para isso, carimbe os dois pés das crianças em uma folha comum branca utilizando tinta 

guache da cor que ela escolher. Após a secagem, realize o recorte contornando os pés e 

em seguida faça uma amaração no tornozelo dela e deixe livre para cantar e brincar com 

os pés ao contrário como o personagem folclórico. 

 

 

 

 



 

Preparação 

Materiais: 

- Música do personagem; 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Folha branca; 

- Barbante ou fita. 

 

Espaços:  

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

caminhar como se fosse o curupira. 

 

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 desconforto com as tintas nos pés? 

- Demonstrou autonomia em escolher alguma cor? 

- Como reagiu ao brincar com os pés contrários? 

 

O que fazer durante? 

- Carimbe os pés da criança com tinta; 

- Faça o recorte com a tesoura; 

- Auxilie na amarração dos pés; 

- Reforce a características do personagem. 

 

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/


Música para ouvirem durante a atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=z8_OpYASpvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=z8_OpYASpvo

