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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 07/12/2020 

Título da Atividade: Filminho em família: “Formas de celebrar”.  

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio 

social (EI01EO06); 

• Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas (EI01EF02); 

• Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, 

contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.) (EI01EF08). 

 

Resumo: 

Vivenciar um Natal em família, geralmente, é construir memórias afetivas e recriá-las em 

nossas mentes quando crescemos. É muito comum relembrarmos das festividades natalinas de 

nossa infância com grande afeto. Por conta disso, essa é uma data muito importante para o 

desenvolvimento das crianças.  

Pensando nisso vamos assistir a um vídeo em família com uma linda história natalina.  

 

Materiais: 

• Equipamento registrar o momentos da atividade; 

• Televisão ou celularpara assistir ao video. 

 

Espaços:  

Para esta atividade minha sugestão é que ela aconteça em um ambiente aconchegante que na 

qual a criança fique calma e de forma relaxada, para assistir um delicioso filme em família.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 10 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 ao perceber ao entrar em um ambiente todo 

aconchegante,  será que ela irá gostar de assistir este filminho em família, ou se dispersará com 

facilidade.   

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  
Inicialmente prepare um ambiente, para que ele fique bem confortável, utilizando almofadas, 

travesseiros e pelúcias.  

Convide a criança e toda família para assistir um filminho que fala das diferentes formas de 

celebrar o natal em família.  

Para deixar este momento ainda mais especial prepare algum petisco que seja do agrado da 

criança.  

Atenção: Não se preocupe em gravar o filme todo, pois, o foco desta atividade é que vocês 

aproveitem este momento em família, por isso neste dia me enviem uma foto bem bonita 

antes de começarem a assistir ao filme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

Filminho Olaf em “Pra celebrar”: https://www.youtube.com/watch?v=tsj69Oz49RY 

 

 

 

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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