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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 08/12/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 04: Observação de foto em família.  

 

 

Objetivos específicos: 

• Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, 

palavras (EI01EO04); 

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, 

necessidades e desejos (EI01CG01); 

• Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas 

com quem convive (EI01EF01); 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

O Dia da Família é comemorado anualmente em 8 de dezembro, no Brasil. A data tem 

como objetivo homenagear a família, bem como lembrar a sua importância. 

Família significa relação afetiva entre as pessoas que tenham ou não laços sanguíneos, 

um conceito que se baseia no amor, na ajuda mútua, na partilha, e que promove a 

formação de valores em cada um de nós. 

E hoje, neste dia 08 de dezembro, em comemoração a este dia, a nossa proposta 

pedagógica será embasada na observação de uma foto da criança em família. 

 

Materiais: 

- Uma foto revelada em família. 
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Sugestões para as famílias: 

Inicialmente o adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá 

separar previamente uma foto revelada em família. 

Logo após, convide a criança para uma observação.  

Disponibilize a foto em suas mãos e enquanto ela observa, faça perguntas do tipo “quem 

está na foto” e de uma forma lúdica e prazerosa explique a importância da família em 

nossas vidas, abordando todo o seu lado afetivo. 

 

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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