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               Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 04/06/2020 

Título da Atividade: Vamos as compras  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

* Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

(livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet, etc (EI01EF07);  

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

entre elas (EI01ET05);  

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

temperatura (EI01ET01).  

 

Hoje em dia, existem mercados em todos os bairros, vendo que eles fazem parte da nossa 

comunidade, um meio que nos liga de forma direta a esses mercados são os panfletos, por 

isso hoje esses panfletos serão nossa principal ferramenta. 

 

Resumo 
Primeiramente as crianças irão explorar panfletos do mercado, em seguida o adulto 

mediador irá apresentar alguns produtos (bem embalados), que aparecem nesses panfletos 

para que a criança possa realizar a associação entre o produto real com o que está 

aparecendo na imagem. 

 

Materiais:  

*Panfletos de mercado;  

*Alguns produtos que aparecem nos panfletos.  

  

Espaço:  

A atividade pode ser aplicada em um ambiente aberto, e que não apresente riscos para a 

criança.  

 

Tempo sugerido:  

30 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? 

Para a execução desta atividade é primordial que préviamente o adulto mediador examine 

o panflleto separando alguns produtos que serão apresentados para a criança.  

Entregue o panfleto para que primeiramente seu bebê possa observar as imagens que 

aparecem nele, em seguida os pais irão  apresentar os produtos escolhidos, permintindo o 

manuseio, lembrando que os produtos terão que estar muito bem higienizados e bem 

embalados.   

  

 

 

 

 

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/ 

 

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

