
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 26 de outubro de 2020 

 

Título da atividade: Circuito. 

 

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). 

 

Resumo:  

O Tiro de Guerra da nossa cidade foi uma conquista adquirida pelo esforço dos 

batatenses que lutaram pela construção do local e para mantê-lo em funcionamento. 

Hoje em dia, o local faz alistamento dos jovens batatenses e encaminha os interessados 

ao serviço militar, os prepara com exercício e participa com apoio em festividades que 

ocorrem durante o ano em nossa cidade. 

Impossibilitados de visita ao local em decorrência do período em isolamento social, 

buscamos recursos para esta aproximação que, nesta atividade, será com um circuito 

imitando de forma lúdica alguns exercícios dos soldados brasileiros.  

  

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de corda, cadeiras, caixas, garrafas e tecidos para a 

realização da atividade. 

 

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 ao ar livre sem a presença de móveis seriam ideais para o 

desenvolvimento desta atividade. Sugerem-se as áreas externas, porém, estejam à 

vontade para escolher o melhor espaço entre suas possibilidades. 

 

Tempo sugerido:  

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

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 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 consegue executar os movimentos com segurança e equilíbrio, se 

compreende as instruções ou segue o exemplo do adulto mediador, se interage 

oralmente e se demonstra interesse em participar do momento com os familiares. 

  

O que fazer durante?  

Incialmente mostre imagens do local à criança e conte que ali os jovens fazem 

exercícios e podem se tornar soldados que servem o nosso país. Posteriormente, 

proponha a montagem do circuito com a ajuda da criança e realizem a atividade juntos, 

subindo, descendo, pulando e caminhando imitando de maneira lúdica os exercícios 

realizados no Tiro de Guerra da nossa cidade. 

Participe com entusiasmo ao lado de seu (a) filho (a), suas atitudes impulsionam e 

estimulam as ações dele, seja exemplo positivo de interação. 

 

*Um vídeo com o passo a passo para montagem do circuito e imagens do local serão 

encaminhados aos pais/responsáveis para nortear o trabalho com as crianças por meio 

do grupo de comunicação virtual. 

  

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 

 


