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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 16/07/2020  

Título da Atividade: “Dona Aranha”            

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

• 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) 

• Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. (EI02CG04) 

• Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de 

roda e textos poéticos. (EI02EF02) 

 

Resumo 

Nesta quinta-feira, as cantigas de roda continuam, e dessa vez a selecionada é chamada: 

“Dona Aranha”. 

Essa é a cantiga de roda escolhida, com o objetivo de estimular os movimentos de 

nossos pequenos. 
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Preparação 

Materiais: 

- Cadeiras; 

- Barbantes; 

 

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: 

Quando desafiada a passar pelos barbantes entrelaçados nas cadeiras, a criança demonstra 

uma imagem positiva de si, ou enfrenta muita dificuldade? Realiza alguns gestos e 

movimentos que indicam cuidado de si e na brincadeira? Compreende as orientações do 

adulto por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., quando 

estiver passando pelos barbantes? Demonstra progressiva independência no cuidado do 

seu corpo? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Fazendo o uso de barbante, o adulto criará “caminhos” (fazendo uma alusão à 

teia de aranha), transpassando a linha de barbante entre cadeiras ou banquinhos. 

           

2. É importante que a linha esteja entrelaçada numa altura que facilite a passagem 

da criança por baixo, afinal, o objetivo é que ela saia da “teia” sozinha; 

3. Assim, enquanto à criança realiza o percurso traçado com a linha de barbante, a 

cantiga escolhida “Dona Aranha” deve ser cantarolara, e a criança deve ser 
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estimulada no sentido de se esquivar da “teia” e chegar ao fim do caminho 

traçado. 

 

Muito bem! Desta forma, trabalharemos toda a coordenação motora, movimentos, equilíbrio, 

comunicação, tudo a partir da cantiga somada à atividade prática! 

 

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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