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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da silva 

Turma: Maternal II B Data:26/06/2020 

Título da Atividade 05: De onde vem a pipoca? 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua 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); 

 Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes generos 

textuais (parlendas, história de aventuras, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, noticias 

etc.)(EI01EF08); 

 Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. (EI01TS03); 

 

Resumo: 

Em Julho temos a colheita de grãos e o nosso queridinho milho tem lugar de destaque nessa 

época do ano. E por falar em milho, sabe quem também faz um sucesso danado? A 

maravilhosa pipoca é claro! Vamos ver de onde ela vem? 

 

Preparação: 
Em um ambiente aconchegante, convide a criança para se sentar e diga que irá ensinar uma 

música nova, através do vídeo disponível no Youtube. A música sugerida é: “É um tal de poc, 

poc, poc...” e na parte do “poc, poc, poc”, incentive a criança a pular. 

Materiais: 

● Vídeo do Youtube: “É um tal de poc, poc, poc...”;TV, ou celular. 

● Milho de pipoca 
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Espaços: 

Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando 

possibilidades de movimentos amplos e expressivos ( sala, cozinha ou algum local com uma 

mesa).  

 

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 criança mostra-se livre e motivada para explorar o ambiente e dançar? Como utiliza o corpo 

nessa experiência? A criança se interessa em conhecer a pipoca? Qual a reação da criança em 

colocar o alimento na boca? 

 

O que fazer durante? 

● Após cantar e dançar a música mostre para a criança o milho de pipoca, perguntando se ela 

sabe para que serve; 

● Em seguida, explique o processo do milho para virar pipoca; 

● Para finalizar, coloque o milho na panela para estourar e, assim aproveite para se deliciar 

com a família em casa.  

 

 

 

Links importantes: 

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

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

 

Vídeo no Youtube disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=78xiJpPGQ5k. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
https://www.youtube.com/watch?v=78xiJpPGQ5k
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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 

 


