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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 21/08/2020  

Título da Atividade: A poção mágica da Cuca! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• 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) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 

teatrais assistidos etc. (EI02EF05) 

• Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). (EI02ET04) 
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Resumo 

“A Cuca é uma bruxinha simpática e protetora da floresta. Quando os pais dos filhotes 

saem para trabalhar, a Cuca vem pegar os animaizinhos para cuidar e ensiná-los sobre a 

natureza e magia dentro de sua caverna. Apesar de sua figura horripilante em um corpo 

de jacaré, esta personagem do folclore brasileiro é muito amada.” 

 

Preparação 

Materiais: 

- Um recipiente transparente e uma colher; 

- Tinta guache; 

- Água. 

 

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 criança absorve e compreende as orientações que recebe quanto as noções de dentro e 

fora, em cima e embaixo ou até mesmo as relações temporais, antes, durante e depois. 

Desenvolve progressivamente suas habilidades manuais, mexendo a colher no recipiente 

com água. Expressa os seus sentimentos e opiniões, ao desenrolar da atividade remota? 

Relata a sua experiência com outras pessoas, pede para mostrar ou realizar a atividade 

novamente? 
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O que fazer durante a atividade? 

1. Assim como nos dias anteriores, o adulto responsável por executar a atividade, 

reproduzirá um vídeo que será disponibilizado no grupo do WhatsApp, para 

que à criança aprenda também sobre a lenda da Cuca. Certifique-se de que a 

criança esteja atenta ao vídeo e as poções mágicas da Cuca; 

2. Após a reprodução do vídeo, convide a criança para fazer uma poção mágica 

como a da Cuca; 

3. Para isso, será preciso, um recipiente com água, tinta guache e uma colher. 

Posicione a criança em um local espaçoso e que possibilite que a mesma 

brinque com os materiais que envolvem a atividade de hoje, sem preocupações; 

4. Com o recipiente cheio de água a frente da criança, peça para que ela acrescente 

a tinta guache dentro do recipiente, e com a colher mexa até dissolver a tinta, 

formando assim, a poção mágica da nossa amiga Cuca! 

 

 

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=9eLv1r6Fgsc&feature=youtu.be. 

 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9eLv1r6Fgsc&feature=youtu.be
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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 

 


