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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 13/05/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 09: Escolhendo minha roupa. 

 

Objetivos específicos: 

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

palavras. (EI01EO04) 

• Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 

(EI01CG04) 

• Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso. (EI01EO05) 

 

Proposta pedagógica: 

 “O autocuidado, a prática, são aquelas tarefas rotineiras, que para nós, adultos, já 

viraram hábito, mas que proporcionam grandes oportunidades de aprendizado para as 

crianças. 

Sabe aquelas ações que a maioria das pessoas realiza em piloto automático? Pois é, para 

as crianças, elas são ensaios de descoberta e interação com o mundo. 

Logo eles irão calçar os próprios sapatos, escolher as roupas, pentear os cabelos, vestir-

se, lavar as mãos e escovar os dentes. Esses momentos dedicados a si mesmo são os 

primeiros passos na jornada do autocuidado”. 

E em nossa proposta de atividade remota desta quinta-feira, realizaremos uma prática 

muito importante de autocuidado com os pequenos, que é escolher as suas roupas. 

 

 

Materiais: 

- Roupas, de acordo com a escolha da criança. 
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá convidar a criança para 

escolher uma roupa do seu agrado e vestir-se. Permita que a própria criança faça as suas 

escolhas, para que ela inicie o seu processo de autocuidado.  

O intuito da atividade nada mais é, que proporcionar oportunidades de aprendizado, 

relacionados com a importância e prática do autocuidado, bem como a interação com o 

mundo. 

 

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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