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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 18/11/2020 

Título da Atividade: Brincadeira Africana: Terra e Mar. 

 

Objetivos de Desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06); 

 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); 

 Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com orientação de um adulto (EI02EO07); 

 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: 

Terra e Mar trabalha a concentração. É uma brincadeira popular em Moçambique, foi adaptada 

para o Brasil. O jogo consiste em uma reta riscada no chão, onde de um lado é terra e o 

outro mar. Ao ouvirem "Mar”, todos pulam para o lado do mar. Ao ouvirem “Terra”, pulam 

para o lado da terra. Então, que tal realizar esta brincadeira! 

Nesta atividade a criança com o auxílio da família irá brincar de terra e mar. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Giz de lousa, pedra, barbante ou corda para demarcar o solo. 
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Espaços: 

Preparar um local espaçoso, onde a criança seja instigada a brincar, interagir e compreender o 

que lhe está sendo passado ou mostrado como: quintal, varanda ou garagem.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 25 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 a criança demonstra compreender, relatar e investigar as regras da brincadeira? De que 

forma essas ações se relacionam com o enfrentamento das dificuldades e desafios envolvidos 

ao executar a atividade? Como a criança reage à participação da família no decorrer da 

atividade? Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  Qual 

o movimento executado por ela? Consegue pular? Respeita as regras do jogo? 

 

O que fazer durante? 

1. Convide todas as pessoas da casa para participar.  

2. Faça uma linha extensa no chão ou use uma corda. De um lado deve-se escrever a palavra 

“terra” e do outro lado, a palavra “mar”.  

3. No começo todos podem ficar na terra. Quando o líder gritar mar, todos pulam para o lado 

do mar. Quando gritar terra, a criança e todos da família pulam para a terra. O procedimento vai 

se repetindo, e o interessante é que as ordens sejam dadas cada vez mais rápidas.  

4. Caso a criança não consiga pular ajude-a. 

Dicas: A criança nesta faixa etária não é alfabetizada, portanto além de escrever terra e mar 

coloque algum objeto de cores diferentes representando as palavras. 
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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 
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