
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 
Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 10/09/2020 

Título da Atividade: Cuidando com amor. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 
• Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso(EI01EO05); 

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

(EI01EO04). 

• Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar (EI01CG04); 

 

Resumo: 
Temos em nossa instituição as estágiaria e  as auxiliares da educadoras que tem um papel 

fundamental para que o desenvolvimento da criança aconteça de forma ainda mais 

completa.  

As estágiarias atuam ativamente nas situações de ensino e aprendizagem com a 

supervisão das educadoras. 

As auxiliares das educadoras, como o próprio nome sugere auxilia nos principais 

cuidados que a criança necessita, como higienização, alimentação e acalmando-a no 

momento do sono. Nós do Berçário I, temos uma auxiliar que realiza essas funções com 

os bebês, e percebemos que para que todos os esses cuidados aconteçam, é necessário 

que os vínculos afetivos sejam fortalecidos, passando segurança e confiança para nossos 

pequenos.  

Uma ótima alternativa para estabelecer vínculo afetivo é o toque, a comunicação entre 

peles e a exploração de novas sensações: Massagem 

Sendo assim hoje nós iremos propiciar para nossos pequenos um pouco deste aconchego 

que a massagem oferece, utilizando uma bolinha iremos passá-la nas costinhas do bebê, 

fortalecendo ainda mais o vínculo entre o adulto mediador e a criança. 

 

Preparação: 

Materiais: 

• Uma bolinha; 

• Música relaxante.  

 

Espaços: 
Para esta atividade sugiro que ela aconteça em um local calmo, com pouca iluminação e que a 

criança tenha facilidade para se relaxar, como no quarto. 

 

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. 
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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 o seu cantinho com pouca luz e ounvindo uma 

música bem traquila? Será que ela vai querer deitar no seu cantinho? Ou será que ela vai 

apresentar algum tipo de receio? 

 

O que fazer durante? 

Inicie a atividade apresentando o lugar com pouca iluminação e com uma música bem calma 

que transmita tranquilidade.  

Coloque a criança em seu colo, deitada de bruços e comece a rolar a bolinha em suas costas, 

bem devagar. 

Neste momento pode conversar com a criança dizendo palavras positivas e felizes, com 

certeza este momento será muito válido e rico em relação a construção de valores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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