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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 
Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 01/09/2020 

Título da Atividade: Quem fundou a “Creche Menino Jesus?” 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 
• Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura) 

(EI01ET01); 

• Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) 

na interação com o mundo físico (EI01ET02); 

• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03). 

 

Resumo: 
A Creche Menino Jesus, foi a primeira creche de nosso município, por isso tem grande 

relevância na história da nossa cidade. Na atividade de amanhã (02/09), iremos contar 

para nossas crianças um pouquinho da nossa história.  

Por isso hoje nós iremos confeccionar os principais personagens desta linda história, com 

rolinhos de papel higiênico.     

 

Preparação: 

Materiais: 

• Rolinho de papel higiênico; 

• Tinta; 

• Imagens do rosto de uma mulher e de um homem, que pode ser desenhada ou recortada de 

uma revista, que represente o casal fundador da instiuição, para ser colada no rolinho de 

papel higiênico. 

 

Espaços: 

Como nesta atividade iremos utilizar tinta, sugiro que ela seja realizada em um ambiente de 

fácil higienização e que não apresente riscos para a criança.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  
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Observe Atentamente: 

Observe como será reação da criança ao ver o tinta, se ela irá querer se lambusar ou se 

apresentrá receio?  

 

O que fazer durante? 

Ofereça a tinta para a criança, incentivando que ela manuseie tingindo dois rolinhos de papel 

higiênico. Em seguida desenhe, ou recorte de uma revista o rosto de um homem e de uma 

mulher para eles possam ser utilizados para representar o casal fundado da instituição, que foi 

José Martins de Barros e Maria Elesbã de Castro Barros. 

 

 

Link importante: 

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

http://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 
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