
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 16/04/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 22: Hora da Leitura!  

 

 

Objetivos específicos: 

• Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. 

(EI01EF02) 

• Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações 

e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de 

virar as páginas). (EI01EF03) 

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

histórias e ao cantar. (EI01EF05) 

 

Proposta pedagógica: 

18 de abril - Dia Nacional do Livro Infantil é a data escolhida para celebrar a literatura 

infantil nacional. Isso porque, nesse dia, em 1882, nascia o escritor Monteiro Lobato, 

considerado o pai da literatura infantil brasileira.  

“Compreender a importância dos livros e da leitura na educação infantil, é uma atitude 

necessária não somente para educadores e instituições de ensino, mas os responsáveis 

também devem estar cientes dos benefícios conquistados com a prática da leitura.” 

O contato da criança com os livros, resulta benefícios incontáveis, dentre eles: 

1. Estimula a criatividade; 

2. Favorece a aquisição de cultura; 

3. Melhora a escrita; 

4. Incentiva a imaginação; 

5. Estimula atitudes éticas, dentre outros. 

É de extrema importância praticar o hábito da leitura com as crianças, desde bebês!  
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Materiais: 

- Livros infantis. 

 

Sugestões para as famílias: 

A atividade remota de hoje, consiste na leitura de um livro infantil à criança.  

O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá escolher um livro e realizar a 

leitura à criança, deve ser levado em consideração o vocabulário contido no livro (opte 

por livros que estimulem a imagem e de linguagem fácil). 

A criança que desde cedo é estimulada a ler, desenvolve o senso de compreensão textual 

com maior facilidade. Portanto, realize a atividade proposta com carinho, promovendo à 

criança o conhecimento dos sentimentos e emoções através da leitura. 

 

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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