
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta-feira, 27 de agosto de 2020  

Título da atividade: Eu sou o boi bumba 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

- 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); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar 

objetos tridimensionais) (EI02TS02); 

- 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:  

Ainda sobre o personagem folclórico boi bumba, hoje iremos nos caracterizar dele. 

Para isso, disponibilize uma caixa média para a criança colorir com tinta guache na cor 

que ela desejar, após isso um dos responsáveis deverá desenhar o rosto de um boi com 

qualquer tipo de papel, e se quiserem a criança poderá colorir também e depois de pronto 

colarem na frente da caixa. Juntos poderão colar fitas de crepom em volta dessa caixa, 

para deixar o nosso boi ainda mais bonito e colorido.  

Para finalizar faça amarrações utilizando fita ou barbante para assim pendurar na criança 

e ela se torna um pequeno boi bumba. 

Obs. Divirtam-se ouvindo a música do personagem disponibilizada no link abaixo. 



       

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Música do personagem; 

- Caixa de papelão; 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Barbante ou fitas. 

 

Espaços:  

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

transforma em um boi bumba. 

 

Tempo sugerido: 30 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 autonomia na construção do boi? 

- Demonstrou interesse em se transformar e brincar de ser o boi? 

 

O que fazer durante? 

- Desenhe o rosto do boi; 

- Auxilie na construção do boi; 

- Fale no que ele irá se transformar; 

- Disponibilize a música para brincarem. 



 

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/ 

 

Música para ouvirem durante a atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=YP3ZiI-dpLs 

 

 

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 
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