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Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Terça-feira, 17 de novembro de 2020 

 

Título da atividade: Diversão em terra e mar. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras (EI02CG01); 

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

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

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 

Resumo: 

Os negros africanos que foram tirados de sua terra e por mar foram trazidos ao Brasil de 

forma infeliz e deplorável, contribuíram para a formação do país que conhecemos hoje 

com sua cultura, que está fortemente marcada em algumas brincadeiras infantis, entre 

outras que reproduzimos e aproveitamos graças às raízes africanas. 

Nesta atividade, vamos propiciar momentos de estímulo utilizando a brincadeira terra e 

mar, movimentando o corpo e aprendendo a valorizar a contribuição africana para a 

infância, inclusive nos dias atuais.  

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de giz de lousa, tecidos, ou corda, para dar vida a história. 

 

Espaços: 

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


Os espaços com ausência de móveis seriam ideais para o desenvolvimento desta 

atividade, indicam-se o quintal, a garagem ou o jardim. Porém, estejam à vontade para 

escolher o melhor ambiente entre suas possibilidades de moradia. 

 

Tempo sugerido:  

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

podendo 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 utiliza a linguagem oral para fazer perguntas ou opinar, se compreende e 

demonstra atenção à explicação da atividade, se demonstra interesse em participar e se 

demonstra habilidade motora e equilíbrio ao pular de um lado a outro. 

 

O que fazer durante?  

Converse um pouquinho com a criança utilizando linguagem simples e objetiva, 

afirmando que a cultura africana é muito rica e além, das inúmeras contribuições para 

formação da cultura brasileira, também deixou contribuições em relação às brincadeiras. 

Utilize do seu entusiasmo para instigar o interesse da criança, questionando se ela 

gostaria de conhecer uma brincadeira que nos leva até o mar com os peixes, tubarões e 

seres aquáticos e que também nos permite chegar a terra para pisar na areia e sentir as 

plantas. 

Após este diálogo inicial, proponha montar os dois espaços divididos por um traçado no 

chão. De um lado coloque com a ajuda da criança, elementos que lembrem o mar e do 

outro lado elementos terrestres para criar um cenário para a brincadeira. No decorrer da 

atividade o adulto vai dizendo terra, os participantes pulam neste ambiente e quando for 

dito mar, os participantes pulam no ambiente que se refere ao mar, a criança também 

pode ser o locutor dizendo terra e mar caso demonstrar interesse.  

Demonstre alegria e entusiasmo ao interagir com seu (a) filho (a), sua postura pode 

interferir no desenvolvimento socioemocional dele (a) e nas novas aprendizagens que 

possam surgir, por isso, esteja atento. 

 

*Um vídeo explicativo do desenvolvimento desta atividade será encaminhado aos 



pais/responsáveis por meio da ferramenta virtual, WhatsApp. 

 

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/ 

Sugestão de canção: https://youtu.be/OYgnV8PegbE 

 

 

 

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 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://youtu.be/OYgnV8PegbE

