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             Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 03/08/2020  

Título da Atividade: Seguindo seus passos.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

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

temperatura) (EI01ET01);   

*Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) 

na interação com o mundo físico(EI01ET02);  

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

descobertas(EI01ET03). 

 

Resumo 

A interação entre o pai ou um representante da figura masculina e a criança é um dos 

fatores decisivos para o desenvolvimento cognitivo e social, facilitando a capacidade de 

aprendizagem e a integração da criança na comunidade.   

Vendo que todas as ações das crianças são por observar os adultos a sua volta, hoje nós 

iremos ilustrar este fato, colorindo os pés dos bebês e fazendo pegadas em um papel, 

simbolizando que eles sempre seguirão os seus passos.  

 

Materiais: 
● Papéis; 

● Tinta guache ou confeccionada pela família (igual a utilizada no dia da meleca) 

 

Espaço:  
É importante que o espaço seja grande e aberto, pois esta atividade costuma sujar um 

pouco o ambiente, por ser utilizada a tinta.  

  

Tempo sugerido:   

20 minutos.  

 

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.  
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Observe atentamente:  

Observe a questão do equilíbrio do bebê pois ao passar a tinta nos pés o chão acaba 

ficando mais escorregadio, aumentando o risco que ele escorregue e se machuque.  

 

O que fazer durante:  

Cole no chão uma fila se papeis formando um caminho (de preferência papéis em branco, 

não tem problema se um lado do papel já estiver utilizado).   

Passe tinta na sola do pé da criança, e assim o adulto irá segurar nas mãos dela, 

conduzindo-a pelo caminho.  

Quando o adulto e a criança já estiverem percorridos boa parte do trajeto, mostre para a 

criança como ficou suas pegadas, para que ela possa perceber que foi ela quem deixou 

aquelas marquinhas.   

 

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/  
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