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Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 

 

Título da atividade: Um amigo para desfilar.  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

adultos (EI02EO03); 

 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); 

 Compartilhar situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da 

instituição e fora dela (EI02ET03). 

 

Resumo:  

Durante a Festa do leite ocorre um desfile de animais, especialmente cavalos, que atrai 

visitantes à nossa cidade, bem como, reúne os moradores interagindo e admirando os 

belos animais. É importante ressaltar que, o cuidado com os animais deve ser 

estimulado e melhor fiscalizado durante esse evento, diante disso, vamos estimular essa 

noção de cuidado e proteção aos animais em nossas crianças durante esta atividade. 

  

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de um cabo de vassoura, barbante, tesoura (uso exclusivo do 

adulto), uma garrafa pet, objetos riscantes e papéis para realizar esta atividade. 

 

Espaços:  

Os ambientes com espaço e ausência de móveis seriam ideais para desenvolver esta 

atividade. Indicam-se as áreas externas como garagem, jardim e quintal, porém, esteja à 

vontade para escolher a melhor opção entre suas possibilidades. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Tempo sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 15 minutos. 

  

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança demonstra interesse em participar da atividade, se interage através da 

linguagem oral, se demonstra compreensão da necessidade de cuidados com os animais 

e se demonstra equilíbrio ao manusear o brinquedo.  

   

O que fazer durante? 

Chame a criança para conversar brevemente e fale um pouco sobre o desfile da Festa do 

leite, conte que passam vários animais muito bonitos e que é importante cuidar desses 

animais inclusive no desfile, tomando cuidado para que eles não se machuquem. 

Proponha criar um cavalo com um cabo de vassoura e brincar de desfile, lembrando-se 

de dar água e grama para o bichinho que irão construir, antes de montá-lo para desfilar, 

estimulando através da imaginação a noção de cuidado com os animais.  

Aguce a curiosidade de seu (a) filho (a) e estimule a noção de cuidado com os animais, 

estas aprendizagens são de extrema importância para formação de cidadãos conscientes 

e cooperativos.  

*Serão encaminhados aos pais/responsáveis, por meio do grupo de comunicação virtual, 

imagens da confecção e um vídeo passo a passo para auxiliar no desenvolvimento da 

atividade. 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

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

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


 

 

 

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 

 


