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               Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 03/06/2020 

Título da Atividade: Moradia 

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Utilizar movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades 

de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05);  

*Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças 

entre elas (EI01ET05);  

 *Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiência de 

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04).   

 

Geralmente materiais recicláveis são os preferidos desta turma. Por isso permita que eles 

explorem ao máximo esta proposta de atividade.  

 

Resumo 
Nesta atividade iremos transformar materiais recicláveis, em diversos tipos de moradia, 

como casa, prédio, ocas, entre outras.  

Trabalhando com a imaginação iremos favorecer a exploração, para que através dela a 

criança possa desenvolver sua coordenação motora, o raciocínio lógico e a aumentar a 

concentração. 

 

Materiais:  

*Materiais recicláveis diversos. 

  

Espaço:  

O ambiente pode ser escolha da família desde que não apresente riscos para a criança. 

 

Tempo sugerido:  

40 minutos 
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Registro de atividades: 

Registre em fotografias e/ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Apesar de ser uma atividade tranquila é importante que o adulto mediador ofereça 

materiais grandes e que não se despedacem em pequenas partes, por que há riscos de 

engasgo caso a criança o coloque na boca.   

 

O que fazer durante? 

Inicie a atividade mostrando para as acrianças como são as moradias reais, em seguida 

permita a exploração.   

Comece a montar as casinhas empilhando e encaixando os objetos, para que por meio da 

imitação a criana possa iniciar sua reprodudução!  

Caso seja possivel pegue alguns animais ou bonecos que tenha disponivel em casa para 

ser o marador das casinhas.  

 

 

 

 

 

Links importantes: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

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

Tipos de moradias: https://www.youtube.com/watch?v=inb4iC9LvEQ 
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