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Título da atividade: Aproveitando para se exercitar. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 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); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo:  

Um ambiente que também merece ser lembrado em nossa cidade é o Lago artificial. Um 

local com bela paisagem natural, obras de arte em exposição e espaço e instrumentos 

para exercício físico ao ar livre, sem dúvidas um ambiente que deve ser visitado. 

Na atividade de hoje, buscaremos aproximar as crianças de uma das funções pelas quais 

o ambiente é utilizado pelos batataenses, o exercício físico. Para que esta atividade 

estimule também a construção de identidade e autonomia nas crianças, o exercício a ser 

praticado será escolhido por eles.  

 

Preparação 

Materiais: 

O material a ser utilizado depende exclusivamente da escolha da criança, sendo assim, 

não será possível prevê-lo. 

 

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 ambientes com espaço e ausência de móveis seriam ideias para o desenvolvimento 

desta atividade. Indicam-se áreas externas como jardim, garagem ou quintal. 

 

Tempo sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade, escolha da prática e 

envolvimento da criança, por isso, pode ser alterado em diferentes casos. 

  

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 interage oralmente ao participar da atividade e desenvolveu autonomia ao 

expressar sua escolha em relação ao exercício. Esteja atento também ao equilíbrio 

durante os movimentos e se a criança compreende orientações e as segue com 

coerência. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente mostre fotos do local à criança e converse um pouco sobre a paisagem, a 

importância de sua preservação, em como o local é utilizado pelos moradores e 

visitantes de nossa cidade e que ali também vivem pequenos animais como pássaros e 

peixes. Posteriormente, conte a seu (a) filho (a) que as pessoas costumam aproveitar o 

ambiente para fazer exercícios físicos e dê opções que sejam possíveis de serem 

executados na sua residência, como por exemplo, correr, pular corda, andar de bicicleta 

etc. para que a criança escolha.  

Participe junto com seu (a) filho (a), esta postura de interação é muito importante para o 

desenvolvimento dele, esteja atento às palavras utilizadas, elogie a disponibilidade dele 

em participar e as boas atitudes durante o desenvolvimento. 

*As imagens do ambiente serão encaminhadas ao grupo de comunicação virtual aos 

pais/responsáveis pelas crianças. 

 

Links importantes: 

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

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

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


BNCC: 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 

 

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

