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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da silva 

Turma: Maternal II B Data: 24/06/2020 

Título da Atividade 03: Pula Fogueira.  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. (EI02TS02); 

 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 

movimento e seguindo orientações. (EI02CG02); 

 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. 

(EI03CG01); 

 

Resumo: 

Com ajuda de um adulto da familia a criança irá montar uma fogueira com caixa de sapato, 

tinta guanche e papel.   

Depois  mostre para criança que ali é uma fogueira. Faça brincadeiras de faz de conta, 

mostrando que é quente. Então toque  a música e brinque com a criança de pular a fogueira, 

na qual as crianças vão tentar passar por cima sem cair ou se queimar.  Após a música sente 

com as crianças e converse sobre os perigos do fogo e que só podem pular se for em uma 

fogueira de brincadeira. Também questione para o quê as pessoas usam/usavam as fogueiras 

(aquecer/cozinhar/iluminar/se comunicar com outra tribo…) 
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Preparação: 
 

Materiais: 

 Aparelho de som, TV, celular; 

 Caixa de sapato, tinta guache e papel, jornal ou revista; 

 

Espaços: 

Escolha um espaço onde a criança seja instigada a construir a fogueira, brincar, interagir e 

compreender o que lhe está sendo passados a ela como (varanda ou quintal).   

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 40 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

A criança mostra-se livre e motivada para explorar o ambiente e brincar? Como utiliza o 

corpo nessa experiência? Como a criança interage na construção da fogueira? Se a criança 

mostra interesse nos materiais para produção? 

 

O que fazer durante? 

 Organize o espaço para realizar a construção da fogueira; 

 Organizar um espaço para dançar e pular fogueira; 

 Estimule a criança fazendo os gestos propostos nas músicas; 

 Se tiver mais crianças na casa, convite para participar; 

 Fotografe e registre o momento;  
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Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

 

 

 

 

 
 

 

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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