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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Multisseriada Data: 14/08/2020 

Título da Atividade: Cuidando do próximo. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

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

• Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor 

(EI01EF04). 

 

Resumo:  

A empatia é um elemento fundamental para o desenvolvimento de habilidades 

interpessoais e melhora na qualidade das relações, mostrando-se como um fator de 

proteção para problemas emocionais e comportamentais na infância. 

Sendo assim hoje nós iremos trabalhar o cuidado com outro, como estamos em época de 

pandemia, utilizaremos algum brinquedo que a criaça tenha preferência como pelucias 

ou bonecos, para ser o persongem de uma história improvisada pelos pais, simulando que 

este brinquedo precisa de cuidados.  

 

Preparação: 

Materiais: 

• Boneco ou pelúlia, que a criança tenha preferência; 

• Utensilio que forem necessário para os cuidados, com o brinquedo.   

 

Espaços: 

Esta atividade pode ser realizada em cômodos fechados e que demonstrem aconchego, como 

no quarto ou na sala, pois ela remete ao cuidado e bem estar do outro.   
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Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 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: 

Observe como a criança irá se expressar-se no momento em que ver seu brinquedo passando 

por algum tipo de necessidade. 

 

O que fazer durante? 

Inicialmente se apresente para a criança, chamando-a pelo nome simule algum tipo problema 

por qual aquele brinquedo está passando, como por exemplo, se ele estivesse se machucado, ou 

ficado doente, ou passando por qualquer outra situação.   

Ofereça utensílios para que a criança cuide do brinquedo, como uma fraldinha, ou um 

remedinho, um agasalho, entre outros.   

Não se esqueça, para crianças nesta faixa etária brincadeiras são reais, por isso cuidado com as 

palavras que serão utilizadas, tudo o que é falado para eles agora irão refletir no futuro.   
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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 

 

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

