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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 15/06/2020  

Título da Atividade: Pula pula pipoquinha. 

 

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) 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 

combinando movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03) 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02TS03) 

Resumo 

No decorrer dessas duas últimas semanas do mês de junho/2020 que estão por vir, nossas 

atividades serão relacionadas ao tema “Festa caipira”. Festa essa muito tradicional no 

Brasil, sendo comemorada sempre no mês de junho. Há uma grande valorização das festas 

caipiras sobretudo na região Nordeste do nosso País!  

Conhecida por suas comidas típicas, músicas, decorações, danças e roupas típicas. E é a 

partir dessas características da “festa caipira” que vamos realizar nossas atividades 

semanais. Afinal, é uma tradição muito importante também para o calendário letivo. 
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Preparação 

Materiais: 

-  celular, tablet ou televisão. 

 

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: 

Durante a reprodução do vídeo, observe os movimentos individuais da criança (ela 

consegue reproduzir os passos da corografia?); observe também sua relação com o adulto 

que ministra a atividade, ela aceita dar as mãozinhas e dançar junto, ou prefere 

movimentar-se sozinha. Deve-se observar, ainda, o quanto esta atividade desafia 

corporalmente a criança. 

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1. O adulto responsável por ministrar a atividade irá preparar a música “Pula 

pipoquinha” a ser reproduzida à criança, estimulando-a a ouvir, dançar e pular 

conforme a letra da música; 

2.  Enquanto a criança reproduz os passinhos, o adulto também vai dançar e 

pular com ela, cantando a canção e estimulando-a a cantarolar também;  
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3. No final da dança, caso tenha disponível em sua casa o milho de pipoca, faça 

uma deliciosa pipoquinha para degustarem juntos, afinal, a pipoca faz parte da culinária 

típica das festas juninas; 

4. Ressalte a importância e o quanto se fazem fundamentais em nossa 

comunidade e em nossas vidas. 

 

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, disponivel 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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