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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: Conhecendo a Cuca e sua poção mágica        Data: 19/08/2020 

 

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos 

gostosos em família. 

 

Resumo:  

Preparados para conhecer outro personagem do folclore? Já ouviram falar na famosa 

Cuca? A Cuca é uma bruxa em forma de jacaré de cabelos loiros e que vive em uma 

caverna elaborando poções mágicas. Ansiosos para descobrir como ela é? Então, vamos 

lá! 

 

 

 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO05); (EI02CG05); 

(EI02TS03); (EI01ET01) e (EI01ET02). 

 

Materiais:  

● Vídeo e música disponível no YouTube; 

● Tinta guache; 

● Água; 

● Bacia; 

● Colher de pau; 
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● Copinhos de plástico ou potinhos menores; 

● Cartolina, folha de sulfite ou qualquer outro tipo de papel. 

 

Execução:  

Convide a criança para conhecer a lenda e a música da Cuca e disponibilize os materiais 

a serem utilizados em um espaço amplo. 

 

 O que fazer durante?  

● Proponha a criança para criarem uma poção mágica da Cuca; 

● Coloque um pouco de água na bacia juntamente com um pouquinho de tinta guache, 

deixando com que criança realize essa mistura com a colher de pau; 

● Vá colocando a mistura dentro dos copinhos ou potinhos para representar a poção 

mágica da Cuca; 

● Lembre-se sempre de falar o nome da cor utilizada; 

● É interessante que tenha mais de uma cor para a criança perceber a diferença de uma 

cor para outra; 

● Ao finalizar as poções, ofereça papeis para a criança colorir livremente com o 

dedinho. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do Whatsapp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

Vídeo da história da Cuca disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9eLv1r6Fgsc. 

Música da Cuca disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aU1gqdnm5Fw. 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
https://www.youtube.com/watch?v=9eLv1r6Fgsc
https://www.youtube.com/watch?v=aU1gqdnm5Fw
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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 

 
 


