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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 18/06/2020 

Título da Atividade: Pulando a fogueira. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões (EI02EF01); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI01TS03); 

 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). 

 

Resumo: 

Nas festas de junho por serem meses mais frios do ano, sempre tem uma fogueira para 

aquecer o "pessoar". Que tal fazermos uma fogueira? Nesta atividade por meio de imagens a 

família terá que explicar para a criança o que é uma fogueira. Portanto após a conversa realize 

uma brincadeira de pular a fogueira ao som da música: “Pula fogueira iaiá, pula fogueira ioiô” 

cantar somente o refrão. É importante que a família combine com a criança o que será a 

fogueira, podendo utilizar embalagem de leite vazia, bambolê ou bola no chão etc. 

 

Preparação: 

Materiais: 
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Celular ou aparelho eletrônico que possa tocar a música. Caixa de leite vazia, bambolê, bola, 

cabo de vassoura ou qualquer outro material que a família tenha em casa formando um 

obstáculo para a criança pular. 

 

Espaços: 

Escolha um local amplo onde a criança se sinta a vontade em participar da atividade de 

preferencia em area externa.  

 

Tempo Sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, por 

isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 20 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 atividade? Interage socialmente com a família? 

Demonstra desenvolvimento em suas capacidades físicas? Comunica suas necessidades e 

desejos utilizando palavras? Consegue identificar a fogueira na imagem? Fica atenta ao som 

que acompanha a brincadeira? 

 

O que fazer durante? 

1. Converse com a criança explicando primeiramente o que é uma fogueira, mostrando a 

imagem.  

2. Proponha uma brincadeira de pular a fogueira utilizando matérias que a família tenha em 

casa. 

3. Coloque a música para tocar e disponha o material no chão incentivando a criança pular 
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o obstáculo imaginando ser uma fogueira, seguindo sempre as orientações de um adulto. E 

divirtam-se! 

 

  

 

     

 

                                   

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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