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ATIVIDADE PERMANENTE DE BERÇÁRIO 
 

EIXO: MOVIMENTO            NÍVEL: B III 
 
 

PROFESSORA:  Hanilene Prust P. 
Vernizzi 

 
DURAÇÃO: 1º semestre de 2013 

 
 
 

CONTEÚDO: 
 Aperfeiçoamento dos gestos relacionados com a preensão, o encaixe, o lançamento por meio da experimentação e a utilização de suas 

habilidades manuais. 

 Vivencia de movimentos de locomoção e estabilização com objetos, no tempo, espaço e relacionamento. 

 Expressividade: explorando o próprio corpo através de brincadeiras, gestos, mímicas e do uso do espelho. 

OBJETIVO SEQUENCIA DE ATIVIDADE ORIENTAÇÃO DIDÁTICA PAUTA DE OBSERVAÇÃO 

 

 Aprimorar os 

movimentos de 

esticar, rolar, rastejar, 

engatinhar, pular, 

saltar, subir, virar, etc. 

 

 

 Sustentar o próprio 

corpo através de 

ações como virar, 

rolar, ficar em quatro 

apoios. 

 

 

 

 

 

 

 Imitar: - Helicóptero 

            - Postura da árvore 

            - Cobra 

            - Balançando bebê 

            - Ratinho 

            - Borboleta 

            - Bicicleta 

            - Balanço do barco 

            - Pulo do sapo 

            - Leão 

            - Galinho 

            - Sanduíche 

            - Monstro do pântano 

            - Ponte levadiça 

            - Passo do 

caranguejo, sapo, etc. 

 

 

 Propor às crianças atividades com o corpo, de 

maneira lúdica, imaginando os movimentos 

dos bichos ou objetos com variações de 

tempo, espaço e relacionamento (orientação 

dos movimentos em anexo). 

 

 Utilizar músicas e sons quando o próprio 

movimento sugerir 

 

 Aproveitar as atividades do cotidiano 

chamando a atenção das crianças para os 

movimentos que serão realizados 

 

 Propor que as crianças realizem outros 

movimentos a partir de figuras, de objetos e 

animais que fazem parte de sua vivência. 

 

 

 Demonstra prazer ou 

insegurança nas atividades? 

 

 Faz tentativas de imitar o 

adulto? 

 

 Realiza os movimentos em 

outras situações? 

 

 Cria outros movimentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ORIENTADORA DE ESCOLA:  CÁSSIA MARIA VIEIRA 
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OBJETIVO SEQUENCIA DE ATIVIDADE ORIENTAÇÃO DIDÁTICA PAUTA DE OBSERVAÇÃO 
 

 Deslocar-se com 

destreza gradativa no 

espaço aumentando a 

confiança na sua 

própria capacidade e 

habilidade motora. 

 

 

 Sustentar o próprio 

corpo através de 

ações como virar, 

rolar, ficar em quatro 

apoios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circuito: colchão, 

pneu\bambolê, madeira 

larga\banco, escorregador, 

túnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar o circuito de forma gradativa e ir 

aumentando conforme as crianças vão tendo 

autonomia em cada estação: 
 

Colchão: virar, rolar sozinho ou segurando uma 

bola, rolar junto com o colega, andar, engatinhar, 

dar cambalhota. 
 

Pneu de moto ou bicicleta\bambolê: passar por 

dentro, pular dentro, rolar o pneu, balançar no 

pneu. 
 

Madeira larga: andar por cima com passos de 

formiga ou de elefante, colocar dois apoios 

embaixo para ficar um pouco mais alto, um apoio 

apenas para ficar inclinado para a criança subir ou 

descer, engatinhar de frente, engatinhar de costa 
 

Banco: andar sobre o banco, passar por baixo, 

passar por cima, se arrastar deitado pelo banco 

de frente, de costa. 
 

Escorregador: escorregar sentado, escorregar 

deitado, escorregar deitado de frente, escorregar 

segurando uma bola. 
 

Túnel: passar por dentro engatinhando de frente, 

para trás, arrastando, segurando um objeto. 

Aproveitar as atividades do cotidiano chamando a 

atenção das crianças para os movimentos que 

serão realizados. 

 

 Demonstra prazer ou 

insegurança nas atividades? 

 

 Faz tentativas de imitar o 

adulto? 

 

 Realiza os movimentos em 

outras situações? 

 

 Cria outros movimentos? 

 
 Seus movimentos avançam 

em segurança e agilidade? 

 
 Mostra-se confiante, seguro e 

interessado frente à proposta 

de experimentação? 



 

Planej. Movimento BIII 3 

OBJETIVO SEQUENCIA DE ATIVIDADE ORIENTAÇÃO DIDÁTICA PAUTA DE OBSERVAÇÃO 

 

 Deslocar-se com 

destreza gradativa no 

espaço aumentando a 

confiança na sua 

própria capacidade e 

habilidade motora. 

 

 

 Sustentar o próprio 

corpo através de 

ações como virar, 

rolar, ficar em quatro 

apoios. 

 

 

 

 Brincadeiras dirigidas: 

 

-Balança caixão 

-Corre cotia 

-Serpente 

-Boca do palhaço 

-Jogo da argola 

-Boliche 
 

 

 Proporcionar momentos na rotina para essas 

brincadeiras e providenciar os materiais das 

mesmas. 

 

 Cria outros movimentos? 
 

 Interage com o outro 
utilizando o objeto? 

 

 Desenvolve as habilidades 
motoras como: correr, pular, 
rolar? 

 

 Brincadeiras com bola, 

bexiga e jornal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propor brincadeiras tais como:  

Bola: bola ao cesto, futebol, chute ao gol, jogar 

ou rolar para o outro, passar por baixo da perna, 

por cima da cabeça, etc.  

 

Jornal: andar por cima do jornal, pular de um 

jornal para o outro, fazer bolinhas ou petecas. 

 

Bexiga: bater para cima bexigas jogar para o 

outro, colocar água dentro e deixar as crianças 

manusearem, equilibrar a bexiga na cabeça, na 

testa, na barriga, estourar a bexiga com o 

bumbum ou pé, brincadeira da batata quente. 

 
 

 Brincadeiras com corda  

 

 

 

 Propor brincadeiras como pular corda 

parada/cobrinha, pendurar na corda suspensa, 

andar em cima da corda. 
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OBJETIVO SEQUENCIA DE ATIVIDADE ORIENTAÇÃO DIDÁTICA PAUTA DE OBSERVAÇÃO 

 

(idem) 

 

 Deslocar-se com 

destreza gradativa no 

espaço aumentando a 

confiança na sua 

própria capacidade e 

habilidade motora. 

 

 

 Sustentar o próprio 

corpo através de 

ações como virar, 

rolar, ficar em quatro 

apoios. 

 

 

 

 Brincar com bolinhas de 

sabão. 

 

 

 

 

 Levar as crianças ao parque ou ao solário para 

brincar com as bolinhas de sabão, tomando 

cuidado para que o piso do local não fique 

escorregadio. 

 

 

 Cria outros movimentos? 

 

 Interage com o outro 

utilizando o objeto? 

 

 Desenvolve as habilidades 

motoras como: correr, pular, 

rolar? 

 

 Explorar os brinquedos do 

parque e do tanque de 

areia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proporcionar brincadeiras no tanque de areia 

com baldinhos, pás, peneiras, oportunizando 

momentos de grande interação entre as 

crianças. 

 

 Propor situações na qual a criança possa 

explorar os brinquedos do parque, auxiliando-

os a subir, descer, pular, cuidando para que 

não se machuquem. Levar bolas, sucatas, 

jogos ou brinquedos para ampliar as opções 

de brincadeiras, considerando os gostos e 

preferência de cada um. 

 

 

 Deslocar-se com 

destreza gradativa no 

espaço aumentando a 

confiança na sua 

própria capacidade e 

habilidade motora. 

 

 

 Participar de brincadeiras 

de roda  

 

 

 

 Realizar brincadeiras de roda, respeitando as 

capacidades e o interesse das crianças, 

valorizando as ações delas mesmo que não 

seja as propostas pelo professor: roda-roda, 

atirei o pau no gato, a canoa virou, ciranda-

cirandinha, papai é uma bola, história da 

serpente etc. 

 

 

 Realiza os movimentos 

propostos? 

 

 Cria outros movimentos? 

 

 Interage com o outro? 



 

Planej. Movimento BIII 5 

OBJETIVO SEQUENCIA DE ATIVIDADE ORIENTAÇÃO DIDÁTICA PAUTA DE OBSERVAÇÃO 

 Descobrir e utilizar 
progressivamente as 
suas próprias 
possibilidades motoras 
e expressivas. 

 
 

 Brincadeiras no espelho  
 
 

 Pintar o rosto da criança, colocar adereços em 
frente ao espelho (óculos, chapéu, panos, 
etc.), fotos com diferentes expressões no 
rosto, colocar nos espelhos para que as 
crianças interajam. 

 
 

 
 
 

 Realiza as expressões 
propostas? 
 

 Cria outras? 
 

 Houve interesse pelas 
imagens? 
 

 Realizou a proposta com 
autonomia? 

 
 

 Aprimorar as 
capacidades de 
preensão explorando 
as várias 
possibilidades de seus 
gestos. 

 
 

 Brincar no canto da 
experimentação. 

 
 
 
 
 
 

 Organizar o canto da experimentação de 
forma a garantir as possibilidades de 
exploração e interação com o objeto e o 
outro. Oferecer as crianças jogos de encaixe, 
casa de formas, potes com tampas de 
diferentes tamanhos, brinquedos construídos 
com sucatas vazadas, caixas vazadas, enfiar 
romper e bater, brincando com elas e 
incentivando-as a realizarem o que é proposto 
pelo brinquedo. 

 

 Explorou as possibilidades dos 
objetos? 
 

 Criou novas possibilidades? 

 
 


