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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 11/08/2020 

Título da Atividade: Um ato de responsábilidade. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.) (EI01CG03); 

• Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades 

de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

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

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04). 

 

Resumo: 

A responsabilidade é um valor que nos permite viver em comunidade respeitando e cumprindo 

com o que foi acordado com todas as pessoas que estão à nossa volta. 

Sendo assim hoje nós iremos colocar este valor que é fundamental para nossa vida em prática, 

incentivando nossos pequenos a  contribuirem durante o momento da organização dos 

brinquedos.  

 

Preparação: 

Materiais: 

• Brinquedos diversos;  

• Balde ou caixa.  

 

Espaços: 

Para esta atividade proponho que seja realizada, onde a criança passa a maior parte do seu tempo 

brincando, com os objetos de sua preferência.  
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Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 15 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: 

Qual a ação reação da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Como aconteceu a 

interação com a família? Como é a reação da criança ao seu incentivada a guardar os 

brinquedos?  

 

O que fazer durante? 

Após um momento de brincadeira, comece a falar para a criança: -Quem vai me ajudara guardar 

os brinquedos, eu preciso tanto ajuda!   

Em seguida comece a demonstrar o local em que os brinquedos serão guardados, para que 

através da imitação o bebê possa realizar esta ação.  

Quando bebe começar a colocar os brinquedos dentro do balde, comemore, elogiando com 

alegria! 
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Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://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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