
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 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 20/08/2020 

Título da Atividade: Seguindo as pegadas do curupira. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 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); 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03);  

 Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais 

participa (EI01EO02); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar,        

pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

 Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02). 

 

Resumo: 

O Curupira é um menino pequeno ou um anão que tem os pés ao contrário, isto é, com os 

calcanhares voltados para frente. Suas pegadas confundem os caçadores, levando-os para o 

lugar oposto em que se encontra o Curupira. Para proteger os animais, o Curupira usa mil 

artimanhas, procurando sempre iludir e confundir os caçadores. O caçador que tenta ir atrás do 

Curupira seguindo suas pegadas, acaba se perdendo na floresta.  
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Nesta atividade, a criança irá seguir as pegadas do curupira caminhando ou saltando em sentido 

contrário dos pés. Com o auxílio de um adulto o pequeno irá desenhar e colorir os dois pés dos 

pais ou responsável varias vezes formando assim um caminho para ser seguido. 

 

Preparação: 

Materiais: 

 Tesoura, fita crepe, folhas de sulfite/caderno ou papelão, canetinha/giz de cera, ou lápis de cor 

para desenhar e colorir os pés. 

 

Espaços: 

Indicam-se ambientes com espaço disponível para realizar a atividade, como áreas externas 

como jardim, quintal ou garagem. Escolham um lugar que atenda as necessidades de seu (a) 

filho (a) referentes à segurança e comodidade.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamnte 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e 

envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

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 esta sendo proposto? Demonstra 

interesse em participar da brincadeira? Como aconteceu a interação com a família no momento 

de realizar o desenho? Demonstra desempenho em suas habilidades manuais? Consegue 

caminhar ou pular sobre os desenhos dos pés? Compreende e respeita a regra em caminhar 

sobre as pegadas no sentido contrário?  
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O que fazer durante? 

1. Inicialmente separe os materiais antecipadamente e dialogue com a criança sobre as 

características do curupira. Dizendo que:  

- O curupira é um menino pequeno ou um anão que tem os pés ao contrário, isto é, com os 

calcanhares voltados para frente e que os caçadores acabam se perdendo na floresta tentando 

seguir suas pegadas. 

2. Em seguida o adulto apoiará seus pés na folha e incentivará a criança contornar e pintar o 

mesmo da maneira que preferir, usando sua criatividade. 

3.  Após, o adulto irá recortar os pares dos pés e colar no chão com fita crepe formando um 

caminho para ser seguido (deixa o pequeno ajudar na montagem). 

4. Instigue a criança a caminhar ou pular pisando sobre os pares no sentido contrário dos 

pés. 

Observação: Cuidado redobrado com a tesoura. Uso exclusivo do adulto. 

 

   

 

 

 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/ 

 

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

 


