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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 01/03/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 01: A cada dia me conheço mais! 

 

Objetivos específicos: 

• Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso. (EI01EO05)  

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas. (EI01ET03)  

 

Proposta pedagógica: 

É de fundamental importância para a criança promover a construção da sua própria 

identidade e autoimagem, mediante o conhecimento do seu corpo, afinal a cada etapa de 

seu desenvolvimento, a criança é convidada a brincar com o corpo, explorar novas 

possibilidades e superar desafios. Acompanhando esse desenvolvimento, o brincar, muito 

mais do que uma diversão, é a forma da criança se expressar, e também um momento de 

grandes descobertas.  

Sendo assim hoje nós iremos fazer o contorno do corpo da criança, e posteriormente 

apresentar para que ela possa observar como é o seu formato. 

 

Materiais: 

- Sugestões de lugares para as crianças se deitar durante a atividade: lençol, TNT, papel 

pardo, papelão, folha sulfite colada uma a outra até ficar do tamanho da criança, entre 

outros.  

-Materiais riscantes como: Canetinha; lápis, tinta, entre outros.  
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Sugestões para as famílias: 

Inicialmente escolha um local e o que será colocado no chão para ser realizada a atividade. 

Em seguida convide a criança para se deitar na superfície escolhida, explicando que ela 

irá ficar deitada por alguns minutos e depois trace o formato do seu corpo utilizando o 

material riscante de sua preferência. 

Quando o desenho já estiver pronto, mostre para seu pequeno, permitindo que este 

material seja manuseado e explorado, após este primeiro contato, nomeie as partes mais 

relevantes que aparecem no desenho, dizendo:  

-Olha suas perninhas!   

-Aqui está o seu pé! 

-E aqui estas suas mãozinhas! 

Utilize falas alegres e contagiantes, para que a criança possa ficar animada e mais 

receptível a novos conhecimentos.  

 

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. 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

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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