
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Sexta feira, 28 de agosto de 2020  

Título da atividade: Folclore – Lenda do boto cor de rosa 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

- 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); 

- Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.) 

(EI02ET05). 

 

Resumo:  

Encerramos nossa semana com grandes aprendizados através no nosso folclore brasileiro 

e assim finalizaremos conhecendo o personagem do boto cor de rosa. 

Para conhecermos melhor esse personagem basta acessar o nosso link abaixo, utilizando 

um meio tecnológico (TV, COMPUTADOR OU CELULAR), e após assistirem a lenda 

fale brevemente com a criança sobre o que mais acharam de interessante. Em seguida, 

iremos nos transforma em mágicos, como o próprio boto, que era uma das suas 

habilidades. 

Para isso, inicie a brincadeira por um adulto, caso tenham em casa poderão usar um boné, 

ou chapéu para simbolizarmos o personagem, então o adulto poderá pensar em uma 

mágica simples e apresenta-la para a criança, podendo ser apenas de esconder e achar 

algum objeto por exemplo, em seguida é a vez da criança soltar a imaginação e realizar a 

mágica para o restante da família. 

Façam quantas vezes quiserem, e divirtam-se! 

 



 

 

Preparação 

Materiais: 

- Lenda do personagem; 

- Chapéu/ boné; 

- Itens para a mágica. 

                  

Espaços:  

Ouçam a lenda do personagem boto cor de rosa em um local tranquilo para que a criança 

não se distraia com facilidade, podendo permanecerem no mesmo ambiente para a 

apresentação das mágicas. 

 

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 atenção e interesse na lenda? 

- Demonstrou interesse em executar e receber as mágicas? 

 

O que fazer durante? 

- Assistam juntos a lenda; 

- Inicie as mágicas por um adulto; 

- Incentive a criança a realizar mágicas também. 

 

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 boto cor de rosa: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Oluc3iLFi4 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=1Oluc3iLFi4


Música para ouvirem durante a atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=C5snkv4gV_M 

 

 

 

 

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=C5snkv4gV_M

