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               Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 16/06/2020 

Título da Atividade: Dedoche de espantalho.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com 

quem convive (EI01EF01);   

*Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02);  

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

leitor (EI01EF04).  

 

Resumo 
Começar a ter com a criança uma agradável conversa apresentando um novo amigo que 

será um espantalho em formato de Dedoche com o nome de “Janjão”, em seguida realizar 

a leitura de um divertido poema chamado “Meu Espantalho”.  

 

Materiais: 

● Dedoche; 

● Poema impresso; 

 

Espaço:  
Para a realização desta atividade é importante que espaço não tenha muitas distrações, 

para que o bebe consiga se concentrar por mais tempo e consequentemente aproveitar 

ainda mais este rico momento de diálogo e leitura.    

 

Tempo sugerido:   

20 minutos.  

 

Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico. 
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Observe atentamente:  
Observe se a criança está realmente entendendo o que está sendo falado, se necessário 

altere as palavras, procurando trazer a história para sua realizada.   

 

O que fazer durante:  
Sente ao lado da criança, chamando-a pelo nome, apresente o Espantalho Janjão, inicie 

uma conversa durante um tempo, sobre assuntos de interesse da criança, se necessário 

cante uma música do agrado dela, para que se crie um vínculo com o novo brinquedo.  

Após está introdução, comece a leitura do poema variando sua voz, em tons altos e baixos, 

para que este momento se torne ainda mais atrativo, se possível repita a leitura, crianças 

nesta faixa etária aprendem na maioria das vezes através da repetição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Links importantes: 

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

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

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 
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