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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 02/06/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 20: Eu cuido de você. 

 

Objetivos específicos: 

• Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

(EI01EO01) 

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, 

materiais, objetos, brinquedos. (EI01EO03) 

• Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao 

convívio social. (EI01EO06) 

 

Proposta pedagógica: 

Em nossa proposta pedagógica de hoje, abordaremos com os nossos pequenos a 

empatia. 

“A empatia nada mais é do que a mudança de perspectiva, deixar de sentir e vivenciar 

as experiências como nós mesmos e nos colocar no lugar do outro, reconhecendo seus 

sentimentos, suas diferenças e suas possíveis dificuldades durante uma situação. 

No desenvolvimento da empatia há uma influência neurológica genética que diminui ou 

aumenta o desenvolvimento da habilidade. Porém, o fator mais forte para desenvolver 

empatia é realmente através de treinos para “acostumar” os neurônios a responderem 

como “espelhos” em frente a cenários de dificuldade ou sofrimento de outras pessoas”. 

E para ativarmos e treinarmos o lado empático de nossas crianças, utilizaremos uma 

forma lúdica, vamos lá? 

 

Materiais: 

- Brinquedo da criança. 
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá realizar com a 

criança uma brincadeira incorporando uma cena de cuidados, com algum brinquedo 

específico (urso, boneco ou boneca, entre outros). Façam desta brincadeira um mundo 

imaginário, e deixem a criatividade entrar em ação, como se o brinquedo escolhido, 

estivesse precisando de muito cuidado, podendo estar “doente”, com “fome”, “frio”, e a 

criança terá que cuidá-lo de acordo com a sua necessidade. 

A finalidade desta proposta pedagógica, é fazer com que a criança realmente desenvolva 

a empatia, se colocando no lugar do outro e cuidando como se fosse ela mesmo. 

 

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: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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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