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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane 

Turma: Berçário II - A                          Data: 03/06/2020 (quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Circuito do bairro 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

● Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamento de si e dos objetos (EI01ET04); 

● Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

● Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, 

etc.) (EI02ET05). 

 

Resumo: 

Com o circuito motor, a criança explora um espaço preparado com materiais 

diversificados, como: caixas de papelão, cadeira pequena, bolas, barbante, entre outros, 

no qual, proporciona o desenvolvimento motor e corporal dos pequenos, desafiados a 

testar suas próprias habilidades e evoluir a percepção corporal em relação as suas 

capacidades de desenvolvimento. Esta atividade seria realizada pelo bairro de cada 

criança, mas, devido ao isolamento social causado pela pandemia COVID-19, foi 

adaptada para realizar em casa com a família.  
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 Materiais: 

- Caixa de papelão; 

- Cordas, barbantes ou fita crepe; 

- Cadeira pequena; 

- Sucatas; 

- Entre outros materiais que estejam no alcance da família. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 40 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do Whatsapp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Observar a relação da criança com o adulto (como a criança reage ao ser convidada a 

realizar a atividade proposta); Observar se a criança demonstra interesse em ajudar na 

montagem do circuito; Observar a participação da criança durante a brincadeira (se 

passa por todos os obstáculos, se demonstra agilidade, se ouve dificuldade, se 

demonstra insegurança ou medo). 

 

O que fazer durante? 

1 – Separe os materiais escolhidos pela família antecipadamente; 

2 – Converse com a criança e diga que irão montar juntos um circuito e depois brincar 

com ele; 

3 – Mostre uma pequena variedade do material de largo alcance que vocês reuniram; 

4 – Em seguida, inicie a montagem do circuito como preferir, usando a imaginação  

para levar a criança para essa importante brincadeira; 
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5 – Não se esqueça de falar o percurso que a criança irá fazer (ex: passar por dentro da 

caixa de papelão; jogar a bola para frente, passar por cima do barbante que está fixado 

no chão; etc.); 

6 – Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da atividade. Proponha que 

organizem os materiais utilizados; 

7 – Durante a organização você pode conversar com a criança sobre a experiência que 

tiveram. 

 

Links importantes: 

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

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

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

  

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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