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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da silva 

Turma: Maternal II B Data: 25/06/2020 

Título da Atividade 04: Cai, Cai Balão. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras.(EI02CG01); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. (EI02TS03); 

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

movimento e seguindo orientações. (EI02CG02); 

 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 

música.(EI03CG01); 

 

Resumo: 

Festa junina é símbolo de diversão e muita interação. Nessa atividade iremos brincar de cai 

cai balão.  Colocar a música para tocar no momento da brincadeira com uma bexiga jogando 

para cima, sem deixar ela cai no chão junto com os familiares.  

 

Preparação: 
Será necessário organizar algumas bexigas coloridas para momento da brincadeira, com 

músicas, vestimentas típicas se tiverem e quiserem usar, aproveite para se divertir bastante 

com a brincadeira, músicas e danças.  

Sugestões de músicas: Cai, Cai, Balão. 

 
 

Materiais: 
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 Aparelho de som ou celular; 

 Vestimenta típica se quiser usar; 

 Bexigas de várias cores; 

 

Espaços: 

Escolha um espaço onde a criança seja instigada a brincar, interagir e compreender o que lhe 

está sendo passado. (Jardim, varanda ou quintal).   

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 40 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

A reação da criança em relação à mudança no formato da bexiga ao ser preenchida com o ar 

perceba se demonstra segurança ao manuseá-la e sentir sua textura. Esteja atento ao equilíbrio 

demonstrado por ela ao jogar a bexiga e pegar novamente e se consegue acompanhar o ritmo 

e a letra da canção. 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente mostre a bexiga para a criança e instigue o interesse dela em participar da 

brincadeira dizendo que aquela bexiga pode se transformar em um balão. Encha o objeto e 

inicie um diálogo sobre a diferença no tamanho e formato, permita que ela a manuseie 

enquanto coloca a canção para tocar.  

2. Proponha o movimento de jogar a bexiga para cima e pegá-la enquanto canta junto com a 

criança a canção proposta para esta atividade.  
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Links importantes: 

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

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

 

Músicas disponíveis em: 

Cai, Cai, Balão - https://www.youtube.com/watch?v=K7XSrBINzk8 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
https://www.youtube.com/watch?v=K7XSrBINzk8

