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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 15/07/2020  

Título da Atividade: “Borboletinha”       

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos. (EI02EO03) 

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

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05) 

• Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música. (EI02TS01) 

 

Resumo 

Nossas cantigas continuam! E a cantiga escolhida para a nossa atividade remota de hoje 

será: “Borboletinha”      . 

“Borboletinha” é uma cantiga bastante tradicional, que perdura ao longo dos tempos, 

alcançando diferentes faixas etárias. Portanto, é certo que os pequenos também amam! 
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Preparação 

Materiais: 

- Dispositivo eletrônico; 

- Tinta guache; 

- Folha de sulfite; 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

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. 

  

Observe atentamente: 

Ao convidar a criança para cantarolar a canção “Borboletinha”, ela aceita e canta 

conjuntamente com outras crianças e adultos? Explora diferentes formas de deslocamento 

do corpo (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações? 

Desenvolve progressivamente as habilidades manuais ao pintar a borboleta traçada na 

folha de sulfite pelo adulto? A criança procura por objetos, para criar sons e acompanhar 

o ritmo da música? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto reproduzirá a cantiga escolhida em algum dispositivo eletrônico e acompanhará a 

criança cantarolando e dançando ao som da cantiga “Borboletinha”; 

2. Após este momento de interação, é hora de colorir; 

3. O adulto irá traçar o formato de uma borboleta em uma folha de sulfite (ou outra espécie de 

folha no momento disponível) e em seguida, pedirá para a criança colorir (utilizando lápis 

de cor, giz de cera ou tinta guache)! 🎨 
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Boa atividade❣️ 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

 

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 
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