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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 13/08/2020 

Título da Atividade: Dividindo o pão. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos (EI01EO01); 

• Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio 

social (EI01EO06); 

•  Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura) 

(EI01ET01). 

 

Resumo: 

É super importante praticar e ensinar a solidariedade para nossos filhos, a criança aprende a 

relacionar-se com o mundo reforçando valores como respeito, amor, responsabilidade, 

compaixão, valores esses indispensáveis para a construção do caráter e para um cidadão 

consciente. 

O ato mais comum na solidariedade é dividir o que estamos comendo, não por estar sobrando 

mais sim, compartilhando o nosso o pouco com o próximo, sendo assim hoje nós iremos 

praticá-la ensinando as crianças a devirem o que irá comer com os membros de sua família. 

 

Preparação: 

Materiais: 

• O que for comer em uma lanchinho;  

 

Espaços: 

Como esta atividade envolve a questão da alimentação, aconselho que ela seja desenvolvida no 

local em que a criança está acostumada a realizar suas refeições.    

 

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: 

É importante observar como será a reação da criança quando ela for instigada a dividir o que 

está comendo, caso a criança demonstre resistência, converse com ela, diga que está com fome, 

tentando comovê-la.  

OBS: Realize a divisão dos alimentos de começar a comer, evitando utilizar o mesmo talher 

que a criança.  

 

O que fazer durante? 

Durante um momento de lanche, que vocês forem realizar em família, coloque o alimento no 

prato da criança, mas não coloque no seu, pergunte para a criança se ela pode te dar um 

pouquinho do que está em seu prato. Faça com que ela fique comovida com seu pedido, para 

que assim a repartição possa partir de seu coração.  

 

 

 

 

 

 

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 

 

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

