
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quarta - feira, 26 de agosto de 2020  

Título da atividade: Folclore – Lenda do boi bumba 

                                     

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO03); 

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

compreender (EI02EO04); 

- 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: 

Vamos continuar aprendendo com o folclore. 

E o nosso personagem de hoje será o boi bumba, para conhecer melhor sobre esse 

personagem, basta acessar o link abaixo utilizando um meio tecnológico como (TV, 

COMPUTADOR, CELULAR). 

Após assistirem a lenda com as crianças, fale brevemente sobre o que mais acharam de 

interessante, e em seguida disponibilize fitas coloridas como crepom, fitas de cetim ou 

outra que vocês tenham em casa, e deixem a criança brincar livremente.  

            

   
 

 

 



 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Vídeo da lenda do boi bumba; 

- Fitas coloridas. 

 

Espaços:  

No primeiro momento propicie um local aconchegante para a criança assistir a lenda do 

boi bumba, em seguida deixe-a livre em um local espaçoso para que possa se divertir 

livremente com os movimentos das fitas. 

 

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 atenção e curiosidade pela lenda? 

- Demonstrou interesse em se movimentar com as fitas? 

 

O que fazer durante? 

- Assistam juntos a lenda; 

- Brinquem juntos com as fitas; 

- Reforce que o boi também usava muitas fitas. 

 

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/ 

Lenda folclórica do personagem boi bumba: 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ7ma59SBn8 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=CQ7ma59SBn8


 

 

 

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 

 


