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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 01/10/2020 

Título da Atividade: Exercendo o direito à cultura.  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao 

cantar (EI01EF05); 

• Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

(livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc (EI01EF07); 

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

descobertas (EI01ET03). 

 

Resumo: 

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o acesso à cultura é 

um direito fundamental das crianças, sendo assim é preciso inserir a cultura no cotidiano delas.  

Cultura é o conjunto de danças, músicas, conhecimentos, crenças, roupas, costumes, doutrinas 

morais, atividades e outras coisas que diferem uma pessoa ou nação das restantes. 

É dever dos pais e escola apresentar pelo menos algumas dessas tradições ao longo da infâcia, 

propiciando novos tipos de conhecimentos. 

Por isso, hoje apresentaremos para nossos pequenos a cultura popular onde é inserido o 

carnaval, danças e festas folclóricas, literatura de cordel, provérbios, samba, frevo, capoeira, 

artesanato, cantigas de roda, contos e fábulas, através de diferentes tipos imagens, em seguida 

será escolhido um para ser reproduzido pela criança.  

 

Materiais: 
• Objetos que serão utilizados para representar a cultura escolhida pela família.  

 

Espaços:  
O espaço será escolhido de acordo com a cultura que será representada.    
 

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 30 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 a reação ao ver a imagens apresntadas? 

 Perceba se ela terá uma reação mais animada ao ver algumas das imagens? (Certamnte será um 

sinal de qual cultura que a criança mais se identifica). 

 

O que fazer durante? 

Comece a atividade apresentando para a criança as imagens que serão disponibilizadas pelo 

WhatsApp, observando se ela terá uma reação mais animada quando ver alguma imagem 

específica. 

Após esta observação, realize a reprodução da cultura escolhida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

