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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 15/10/2020 

Título da Atividade: Parabéns pra você! 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente (EI01TS01); 

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao 

cantar (EI01EF05); 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03).  

 

Resumo: 

Nossa cidade completou no dia quatorze de março deste ano 181 anos, mesmo que já tenha 

passado o aniversário, hoje nós iremos fazer o bolo de aniversário para que juntos possamos 

cantar parabéns para nossa linda cidade. Para este aniversário se tornar ainda mais especial 

utilizaremos um bolo que não será comestível e sim propicio para a exploração dos nossos 

pequenos.   

 

Materiais: 
• Utensílios que se acemelham com um bolo de festa, como:  

peças de encaixe; potes em geral, massinha, entre outros.  

 

Espaços:  
Para esta atividade o ambiente não precisa ser especifico porém é necessário que não apresente 

riscos para a criança.  
 

 

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. 
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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: 
Observe como será a reação da criança ao ver o bolo ficticio,  será que ela quere pegá-lo u irá 

apenas observar? 

Observe também como será a reação da criança ao ouvir a cança do “Parabéns pra você!”  

 

O que fazer durante? 

Prepare antecipadamente um ambiente de aniversário, que pode conter bexigas e enfeites em 

geral. No momento de levar a criança até este local, faça suspense, dispersando sua 

curiosidade.  

Em seguida coloque a criança próxima ao bolo e explique que nossa cidade fez este ano 181 

anos, e que hoje iremos comemorar todos esses anos da nossa cidade, cantando com muita 

alegria a música “Parabéns pra você!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link importante:  

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

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

BNCC: http://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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