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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 02/07/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 01: Amigos.   

 

Objetivos específicos: 

● Perceber as possibilidadese os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02); 

● Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com 

quem convive (EI01EF01); 

● Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamento de si e dos objetos (EI01ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Para encerrar a semana destacando o valor da “amizade”, iremos utilizar a habilidade do 

movimento. 

O movimento é utilizado pela criança como uma linguagem, tanto para agir com o meio 

físico, como para se comunicar com as pessoas, desenvolvendo os conhecimentos sobre 

si mesma, explorando o ambiente físico e social e superando desafios.  

Sendo assim, hoje iremos unir a relação de amizade com o movimento. E, para isso, 

será necessário providenciar algumas bexigas com os nomes de alguns amigos. Vamos 

lá? 

 

Materiais: 

- Bexigas (caso não tenham em casa poderão improvisar com sacolinhas plásticas ou 

bolas de papel); 

- Canetinhas. 
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Sugestões para as famílias: 

Inicialmente o adulto mediador deverá encher algumas bexigas e escrever nelas o nome 

dos amiguinhos da criança (caso não tenha em casa, utilize sacolinhas plásticas ou 

bolas). Em seguida, incentive a criança a jogar a bexiga para cima e falar em voz alta o 

nome do amigo que ela pegou e seguir até que realize esse movimento com todas as 

bexigas, desenvolvendo assim a atenção, coordenação motora e identificação das 

relações espaciais.   

Participe de todo o processo da brincadeira. 

 

Atenção! Cuidado com bexigas ao serem estouradas, para que a criança não coloque na 

boca. 

 

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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

