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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 17/06/2020 

Título da Atividade: Pula pula pipoquinha. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões (EI02EF01); 

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

compreender (EI02EO04); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponivéis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI02TS03). 

 

Resumo: 

Com o auxílio da música, a criança aprende com mais facilidade e entusiasmo, 

proporcionando um desenvolvimento emocional e social de maneira simples, inovadora e 

agradável. Uma aprendizagem mais prazerosa é capaz de melhorar a memória e o 

conhecimento musical. Desta forma, que tal convidar a criança para uma festa caipira de faz 

de conta em família, utilizando como apoio a música “Pula Pula Pipoquinha”.  

 

Preparação: 

Materiais: 

Celular ou qualquer outro aparelho eletrônico para tocar a música. 

 

Espaços: 

Escolha um local com bastante espaço para a criança se expressar corporalmente, podendo ser 
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(varanda, quintal, garagem ou qualquer outra área externa). 

 

Tempo Sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado ao envolvimento da criança, por isso, pode ser 

alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 minutos. 

 

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: 

Demonstra interesse em participar da dança? Interage socialmente com a família? Quais ações 

e reações da criança em relação a tudo o que está sendo proposto? Realiza expressão 

corporal? Consegue cantar a música? 

 

O que fazer durante? 

1. Coloque a música para tocar e com o auxilio da família executa movimentos formando 

uma coreografia. 

2. Incentive a criança dançar e cantar a música. 

3. Letra da música: 

 

Pula, pula pipoquinha 

Pula pula sem parar 

Pula, pula pipoquinha 

Pra crescer e estourar 

 

Pula, pula pipoquinha 

Pula pula sem parar 
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Pula, pula pipoquinha 

Pra crescer e estourar 

 

Pula pula 

Pipoquinha 

Pula pula 

Pra crescer e estourar 

 

Link importante: 

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

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

  

 

  

 

 

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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