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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 13/08/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 05: Momentos de lazer em minha comunidade! 

 

Objetivos específicos: 

● Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

● Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02); 

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

 

Proposta pedagógica: 

Em cada comunidade existe um ambiente de lazer, como uma praça, um centro de 

esportes, um ambiente de socialização etc. 

Sendo assim, para finalizar o tema “Comunidade” com muita diversão, que tal explorar 

de forma lúdica, qualquer ambiente característico do bairro em que se reside, no 

aconchego da própria casa? 

 

Materiais: 

- A escolha da família. 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicialmente, converse com a criança sobre os locais de lazer existentes na comunidade 

onde residem e proponha que reproduzam algum ambiente característico, transformando 

assim, um momento de lazer na própria casa.  

Sugiro que desenvolvam essa proposta em um espaço amplo e de preferência bem 

arejado. Use a criatividade para adaptar essa brincadeira de forma divertida, como por 

exemplo: se no bairro há uma pista de skate, disponibilize brinquedos de rodinha para o 
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pequeno explorar livremente e se houver a possibilidade, crie uma pequena pista com 

potes ou qualquer outro tipo de material. Uma pracinha, poderá utilizar diferentes 

brinquedos, tais como: bolas, bonecas, entre outros. Dê asas à imaginação e divirtam-se! 

 

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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