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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 26/06/2020  

Título da Atividade: Registro da minha “Festa Caipira”! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• 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) 

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

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02TS03) 

 

Resumo 

Para finalizar as atividades voltadas ao tema “Festa caipira”, as quais foram realizadas ao 

longo das duas últimas semanas, vamos registrar uma linda foto em família utilizando 

trajes caipiras. 

 

Preparação 

Materiais: 

- Trajes caipira; 
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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 longo dessas duas últimas semanas do mês de junho, realizamos muitas atividades 

relacionadas ao tema “Festa Caipira”. Dançamos, jogamos, pintamos, brincamos e 

aprendemos muito! Agora, para que possamos fechar nosso tema “festa caipira”, nada 

como uma comemoração caipira em família. Juntos, deverão preparar uma linda 

produção, vistam-se de trajes caipira e façam uma linda foto! 

  

Uma dica: Se possível, durante a execução da atividade proposta, coloque uma música 

para a criança, enquanto estão vestidos com trajes caipira.  

Sugestão de música: 

https://www.youtube.com/watch?v=9My7A4yiysg&list=RDmOeoYmkPxK8&index=6 

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1. Vistam-se com trajes caipira;  

2. Providencie uma foto em família; 

3. Dancem ao som da música instrumental caipira; 

4. Se possível for, preparem uma comemoração caipira, fazendo um arraial em suas casas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9My7A4yiysg&list=RDmOeoYmkPxK8&index=6
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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. 

• Sugestão de música para esta atividade, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9My7A4yiysg&list=RDmOeoYmkPxK8&i

ndex=6; 

 

 

 

 

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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