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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 02/10/2020 

Título da Atividade: Nossa casa.  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01); 

• Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre 

eles (EI01ET05); 

• Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05). 

 

Resumo: 

É direito nem só da crinça mas de todo cidadão ter acesso a uma moradia adequada, onde 

possam viver com segurança, paz, dignidade e se desenvolver de forma integral.  

Pensando neste direito tão importante, hoje nós iremos construir nossas casas, utilizando mais 

recicláveis  

 

Materiais: 
• Materiais recicláveis: potes diversos, rolo de papel higiênico, tampas, garrafas, entre 

outros. 

 

Espaços:  
Para esta atividade, sugiro que ela aconteça na sala ou em algum outro cômodo da casa fechado 

e que não apresente riscos para o bebê. 
 

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 da criança perceber que os materiais recicláveis estão a sua 

disposição? Observe também como será o momento do manuseio nos objetos.  

 

O que fazer durante? 

Inicie a atividade apresentando os cômodos da casa para a criança, explicando que toda 

criança tem o direito a ter um casa.  

Em seguida disponibilize os materiais recicláveis, dizendo que agora será a hora de construir 

uma casa, sente-se junto ao seu pequeno e comece a montar, colocando um pote em cima do 

outro, fazendo a tampa ser o telhado, o rolinho de papel higienico ser a portas, enfim, deixe 

sua imaginação falar mais alto, propicie a exploração dando oportunidade para novas 

descobertas. Quando finalizar a atividade coloque  a música “A casa”, deixando este 

momento ainda mais especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

Música “A casa”:  https://www.youtube.com/watch?v=jb5z-_TyJfw 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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