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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 08/09/2020 

Título da Atividade: História divertida. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os 

movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas) 

(EI01EF03). 

• Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor 

(EI01EF04). 

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

descobertas (EI01ET03). 

 

Resumo: 
O papel do professor é fundamental no andamento das atividades na Educação Infantil, 

pois ele é o mediador entre a criança e o conhecimento. Sendo assim, o professor carrega 

uma missão muito importante em relação ao desenvolvimento da crianças e a forma 

como elas veem e sentem o mundo, criando oportunidades para elas manifestarem seus 

pensamentos, linguagem, criatividade, reações, imaginação, ideias e relações sociais. 

A contação de histórias é uma das principais ferramentas utilizadas pelos professores da 

educação infantil, para que os desevolvimentos citados acima aconteçam efetivamente na 

vida da criança.  

Hoje, primeiramente será apresentado através de um vídeo quem são os professores da 

“Creche Menino Jesus”, em seguida quem irá direcionar a atividade serão nossos 

pequenos, o adulto mediador irá disponibiliar uma caixa com no mínimo cinco objetos e 

conforme a criança for tirando esses objetos da caixa a história será contada, com muita 

alegriae e entusiasmo.  

 

 

Preparação: 

Materiais: 

• Vídeos com fotos das professoras da creche; 

• Caixa; 

• No mínimo 5 objetos da preferência da criança.  

 

Espaços: 

Para esta atividade o espaço não precisa ser muito grande, podendo ser na sala ou no quarto, 

desde que não apresente riscos ara o bebê.  
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Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 30 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.  

 

Observe Atentamente: 

Observe como será reação da criança ao ver a caixa? Será que ela vai querer logo ver o que  

há dentro dela? Ou será que ela vai apresentar algum tipo de receio? 

 

O que fazer durante? 

Inicialmente apresente o vídeo que será enviado pelo WhatsApp, para as crianças, dizendo:    

-Esses são os professores da creche, eles contam muitas histórias para seus alunos, mas, que 

hoje quem irá direcionar esta história será você!  

Pegue a caixa e diga: -Adivinhe o que tem aqui dentro? 

Em seguida abra a caixa fazendo suspense e incentive a criança a pegar um objeto. Inicie 

uma história e vai dando continuidade conforme os outro os objetos forem sendo retirados 

de dentro da caixa.    

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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

