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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 07/08/2020 

Título da Atividade: Andar sobre os pés. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

  Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio 

social (EI01EO06); 

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

compreender (EI02EO04);  

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás no alto, 

embaixo, dentro, fora etc, ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas (EI02CG02); 

 Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura) 

(EI01ET01); 

 Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06). 

 

Resumo: 

 Alguns homens assumem o papel de provedor e acabam sem vontade, tempo ou capacidade 

de brincar com a criança. No entanto o papel de uma figura masculina na brincadeira é 

fundamental. É tão importante quanto à participação da mãe na brincadeira, é uma das formas 

de se demonstrar este afeto e construir um vínculo que vai para a vida toda. Por isso, a 

atividade de hoje é com que a criança juntamente com uma pessoa que represente o sexo 

masculino execute a brincadeira de andar sobre os pés. É mega divertido, além de trabalhar 

muito a coordenação motora e exercitar os comandos “direita-esquerda” do cérebro. Logo 

após da brincadeira carimbe com tinta guache um dos pés da criança e da pessoa do sexo 

masculino em uma folha sulfite ou papelão para ficar registrado este momento. 
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Preparação: 

Materiais: 

Tinta guache, pincel, folha sulfite ou papelão. 

 

Espaços: 

Indicam-se ambientes de forma que haja espaço suficiente para possibilitar liberdade de 

movimento à criança e para realizar a pintura nos pés. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 15 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 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? Demonstra 

equilíbrio e confiança ao executar atividade?  Como a criança se interage com o adulto do 

sexo masculino? Quais as cores exploradas? 

 

O que fazer durante? 

1.  Dê as mãos para a criança e peça para ela subir nos seus pés. Andem juntos desta forma 

de lado, de costas, de frente.  

2. Quando vocês estiverem craques no andar, tentem dançar, pular ou apressar o passo 

juntos! 

3. Depois, utilizando um pincel passem tintas nos pés e carimbe na folha sulfite ou papelão 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

registrando este momento. Deixe a criança pintar um dos pés do pai ou da pessoa que o 

represente e depois o pai ou o representante pinte um dos pés da criança realizando esta 

troca. 

 

   

 

Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 

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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