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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                          Data: 08/02/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 06: Baú de memorias.  

 

Objetivos específicos: 

●Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02); 

●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). 

 

Proposta pedagógica: 

 Não a nada melhor do que olhar imagens e objetos de outras épocas e reviver um pouco 

das emoções e sentimentos experimentados.   

 Pensando nisso, hoje, nós iremos decorar uma caixa, para que ela se torne: Um baú de 

memórias!  

Este baú, será utilizado para guardar alguns objetos das atividades futuras. Por isso é 

fundamental que ele seja preservado para assim logo ele fique repleto e recheados de 

boas lembranças.  

 

Materiais: 

- Caixa; 

-Tinta (guache ou caseira); 

-Acessórios decorativos (tecidos, fitas, lã, entre outros); 

-Cola branca; 

-Tesoura (para uso exclusivo do adulto mediador). 
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Sugestões para as famílias: 

Inicialmente ofereça uma caixa para a criança, permita que ela a explore. (Caso a caixa 

seja grande deixa a criança entrar dentro ela). 

Em seguida disponibilize a tinta, e incentive a criança a deixar a caixa bem colorida.  

Quando a tinta já estiver seca, decore-a como preferir utilizando acessórios decorativos 

como: fitas, lãs, tecidos, entre ouros.  

Atenção: Não utilizar objetos muito pequenos, pois como a criança irá manusear   

diariamente o baú, podendo haver riscos de ele se desprender da caixa e a criança 

colocá-lo na boca.    

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

Objetivos contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

