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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 09/07/2020 

Título da Atividade: Vamos pular corda. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

 Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01); 

 Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02); 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03).  

 

Resumo:  

Pular corda é uma brincadeira tão antiga que é difícil saber qual a sua origem, mas há 

registros dessa brincadeira desde a antiga Grécia. De qualquer forma, o que temos certeza é 

que até hoje é uma brincadeira frequente entre as crianças, talvez por ser mais livre, sem 

muitas regras e com diversão garantida. Uma brincadeira da infância que os pais e avós 

brincavam e que faz parte da nossa cultura e passam de geração para geração. Sendo assim, 

para contribuir para esta brincadeira não desaparecer os pais ou responsável irá ensinar para a 

criança como pular corda mostrando a ela um mundo que não era tão digital como nos dias de 

hoje. 

 

Preparação: 
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Materiais: 

Corda ou qualquer outro material que a família tenha em casa que possa substituir. 

 

Espaços: 

Busque um espaço seguro ao ar livre (quintal, garagem ou jardim). 

 

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: 

Como foi a interação da criança com a família no momento da atividade? De que forma a 

criança demonstra seus gostos e preferências pela brincadeira? Consegue pular a corda 

demonstrando equilíbrio? 

 

O que fazer durante? 

1.  Existem muitas, mas muitas formas mesmo de brincar de corda e aqui você vai 

conhecer algumas delas: 

 Jogo simples (Reloginho). 

Como já está explicado no nome, é uma forma bem fácil de brincar de corda. Pode ser 

praticada individualmente, é só pegar uma corda e a movimentar em círculo, pulando com um 

pé ou com os dois, antes que a corda toque o chão. Atenção! Se tocar os pés na corda tem que 

começar tudo de novo! 
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 Cobrinha. 

A corda fica somente balançando, sem girar, como se fosse uma cobra enquanto as crianças 

pulam de lá pra cá sem deixar a cobrinha pegar, isto é, sem tocar na corda. 

 Jogo básico. 

Aqui temos 3 participantes: dois seguram uma ponta da corda, batendo-a em círculo para que 

o terceiro participante pule, antes que a corda toque o chão. Para que o jogo fique bem 

divertido os dois integrantes que estão batendo a corda podem acelerar o ritmo da batida da 

corda e aumentar o número de pessoas que estão pulando a corda. Pode ter certeza: é um 

desafio e tanto! 

 Pular corda e fazer movimentos em conjunto. 

Nesta forma de brincar quem está pulando a corda tem que ser muito rápido para, além de 

pular corda, fazer alguns movimentos associados, enquanto outra criança vai cantando e 

fazendo desafios. 

2. Escolha uma maneira fácil para incentivar a criança a pular e deixe-a livremente executar o 

movimento de sua maneira sem interfirir. Conforme forem aquirindo habilidades aumente o 

grau de desafio e divirtam-se! 

 

  

 

Link importante: 
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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 

 

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

