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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 08/03/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 06: Dia internacional da mulher.   

 

Objetivos específicos: 

• Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiencias de 

deslocamento de si e dos objetos (EI01ET04); 

• Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e 

tintas (EI01TS02); 

• Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover 

etc.) na interação com o mundo físico (EI01ET02).  

 

Proposta pedagógica: 

O “Dia Internacional da Mulher” é comemorado no dia 08 de março, e é celebrado em 

todo o mundo para reconhecer as conquistas sociais, políticas e culturais das mulheres.  

Por isso, não podemos deixar este dia passar em branco.   

Vamos confeccionar uma linda lembrancinha e presentear a mulher mais especial da 

nossa vida. 

 

Materiais: 

- Folha A4 (ou qualquer outra que a família tenha em casa); 

- Tinta guache; 

- Pincel ou esponja; 

- Materiais riscantes; 

- Tesoura (para o uso exclusivo do adulto); 

- Cola ou fita adesiva. 

 

Sugestões para as famílias: 

Antes de iniciar a confecção da lembrancinha o adulto mediador deverá iniciar uma 

breve conversa com a criança sobre esse dia especial, e em seguida, propor a ela que 
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confeccionem juntos uma lembrancinha para homenagear alguma mulher que tem um 

papel importante na vida da criança. 

A lembrancinha proposta é uma florzinha com as mãozinhas da criança, e para iniciar 

será necessário que o adulto passe tinta guache com um pincel em uma de suas 

mãozinhas para assim, carimbar em uma folha. 

Em seguida, enquanto a mãozinha seca, faça um rolinho com um pedaço de outra folha 

de papel, de forma que fique parecido com um canudinho. 

Para finalizar, o adulto irá recortar a mãozinha com uma tesoura e anexá-la ao 

canudinho com uma fita adesiva ou cola.  

Não esqueça de escrever uma mensagem de carinho e incentivar a criança a presentear 

uma mulher especial da família.  

 

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/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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 
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