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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 19/08/2020  

Título da Atividade: O curupira, menino dos pés virados para trás! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. (EI02EO05) 

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

e brincadeiras. (EI02CG01) 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas. (EI02CG02) 

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

espaços da instituição e fora dela. (EI02ET03) 

 

Resumo 

Nesta quarta-feira, nossas crianças aprenderão sobre mais um personagem do nosso 

folclore Brasileiro, o CURUPIRA!  

“Curupira é um ser mítico do folclore brasileiro conhecido por ser o guardião da floresta 

e por punir aqueles que entram nela para derrubar árvores ou caçar os animais. O curupira 

é personagem de uma lenda que se originou na cultura indígena brasileira e acabou 

espalhando-se por todo o país. Foi uma das primeiras lendas indígenas registradas pelos 

portugueses.” 
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Preparação 

Materiais: 

- Plantas domésticas. 

 

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 conhecer o Curupira, a criança atenta-se em sua questão física, com os pés para trás? 

Realiza a tentativa de imitação, apropriando-se de gestos e movimentos de sua cultura? 

Desloca seu corpo no espaço conforme comandos, como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc. Ao ser convidada para cuidar das plantas, como o Curupira, a 

criança gosta e sente-se satisfeita com aquela ação, orientando e passando a importância 

dos cuidados para outras pessoas? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Para que nossas crianças conheçam um pouco mais sobre sua lenda, o adulto 

responsável por executar a atividade, reproduzirá um vídeo (que será 

disponibilizado no grupo do WhatsApp) para que à criança possa assistir; 

2. Após a reprodução do vídeo, explique para a criança que ela deve se inspirar e 

agir como o CURUPIRA, protegendo e cuidando das florestas; 

3. Assim, com um regador em mãos (se necessário improvise com uma garrafa 

pet ou outro recipiente com água), peça para que a criança regue as plantinhas 
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da casa, como meio de se enfatizar o dever de cuidado e preservação para com 

a natureza, assim como fazia o personagem folclórico, CURUPIRA! 

 

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; 

• Vídeo no YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8&feature=youtu.be. 

 

 

 

 

 

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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