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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B  Data:25/08/2020 

Título da Atividade 02: Conhecendo o Curupira e o ajudando a cuidar 

das árvores 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

(EI02EO01);  

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

(EI02EF06); 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva etc.). (EI02ET02);  

 Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela. (EI02ET03);  

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04);  

 

Resumo: 

O Curupira também faz parte do folclore brasileiro. Diz a lenda, que ele é o guardião 

da floresta e protege a natureza dos perigos. Ele anda com os pés ao contrário para 

confundir os caçadores. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Curupira? 

 

Preparação: 

Convide a criança para conhecer a nova história da lenda do Curupira. Em seguida 

proponha a criança que carimbem os pés com tinta guache na folha de sulfite e depois 

que a tinta secar, o adulto responsável pela atividade deverá recortar os pezinhos 
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carimbados. 

 

Materiais: 

● Vídeo e música disponível noYouTube; 

● Folha de sulfite; 

● Tinta guache; 

● Tesoura (para o uso exclusivo do adulto); 

● Fita adesiva; 

● Garrafa PET pequena; 

● Água. 

 

Espaços: 

O ideal é que a criança se movimente pelo local que tenha árvores como quintal ou 

calçada.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 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: 
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Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? 

Reconhece as cores? Demonstrou interesse a fazer o que é proposto? Como foi a 

interação com a família? Percebe a importância de cuidar do meio ambiente? 

 

O que fazer durante? 

● Cole os pezinhos pelo quintal da própria casa para simbolizar os pés do Curupira; 

● Encha uma garrafa PET com água para aguar as plantinhas e as árvores; 

● Converse com a criança sobre a importância do cuidado com a natureza e assim, a 

convide para ajudar o Curupira a aguar as plantinhas e árvores da casa ou alguma que 

esteja próxima a residência. 

● Oriente a criança não colocar plantas na boca e nunca utilizá-las como brinquedos 

(fazer comidinhas, tirar leite, etc.), pois podem causar intoxicação, queimaduras e 

alergias.  

Atenção! O uso da tesoura é de uso exclusivo do adulto. 

 

 

 

 

Links importantes: 



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 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível  

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

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

Música do Curupira disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z8_OpYASpvo  

 

 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=z8_OpYASpvo

