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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 24/08/2020  

 

Título da Atividade: O Boi Bumbá ou Bumba meu boi. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

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

adultos. (EI02EO03) 

• 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) 

 

Resumo 

Dando início a mais uma semana de atividades remotas, daremos continuidade aos 

estudos sobre o folclore e suas brincadeiras. 

Hoje, em especial, nossas crianças conhecerão mais um personagem: “Boi Bumbá/ 

Bumba meu boi”. 

O Boi Bumbá ou Bumba meu boi, é também outro personagem do folclore brasileiro. O 

boizinho possui uma manta colorida que protege o seu corpo, que é repleto de insígnias e 

medalhas. O Boi Bumbá ou Bumbá meu boi, vive nas regiões Norte e Nordeste do país, 

e sua aparição é motivo de muita festa e celebração. 
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Preparação 

Materiais: 

- Uma manta (podendo ser substituída por um cobertor ou lençol colorido). 

 

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: 

A interação da criança com o vídeo e a reprodução da dança do Boi Bumbá, apropriando-

se de gestos e movimentos de sua cultura. Demonstra uma imagem positiva de si, na 

execução da atividade. Compartilha o cobertor do Boi Bumbá com outras pessoas para 

dançarem juntos, sem mais problema? Explora positivamente as formas de deslocamento 

do corpo, (pular, saltar, dançar)? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto responsável por executar a atividade conjuntamente com à criança, 

reproduzirá um vídeo sobre a lenda do Boi Bumbá (disponibilizado no grupo 

do WhatsApp); 

2. Feito isso, o adulto e a criança farão juntos a encenação do Boi Bumbá; 

3. Fazendo o uso de uma manta (podendo ser substituída por um cobertor ou 

lençol colorido), que deverá ser posta sob suas costas, dançarão se curvando, 

replicando a dança do Boi Bumbá ou Bumba meu boi; 

4. No decorrer da encenação, certifique-se de que o vídeo continua sendo 

reproduzido e dancem como o boizinho mais animado do folclore brasileiro! 
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Dica: Fique à vontade para estimular a imaginação da criança, e se possível, decore 

com ela a manta escolhida! 

 

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=CQ7ma59SBn8&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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