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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                          Data: 17/02/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 13: Meu objeto de apego.     

 

 

Objetivos específicos: 

 Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, 

palavras. (EI01EO04) 

 Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, 

necessidades e desejos. (EI01CG01)  

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

fazendo descobertas. (EI01ET03)  

 

Proposta pedagógica: 

“Muitas crianças e bebês têm um objeto favorito que não se separam nem perdem de 

vista em momento algum. Para alguns é um ursinho, para outros um boneco, uma 

mantinha, um travesseiro, uma almofada...  

São objetos de consolo que necessitam, sobretudo para se sentirem seguros e lhes 

acompanham durante sua infância. Talvez, um bom dia elas se esqueçam deles ou não, 

mas, a gente não deve cometer o erro de afastá-los da sua vida. 

O objeto de apego pode ser muito importante para a criança. Às vezes a gente não se dá 

conta disso e não damos importância. Já pode estar velho, babado, mordido, rasgado ou 

feio, mas a criança o leva para todo lado ou simplesmente busca-o quando necessita de 

consolo. É um objeto que a criança tenha escolhido para acompanhá-la”. 

Deste modo, em nossa proposta de atividade remota desta quarta-feira, queremos 

conhecer o objeto de apego de cada criança. 

 

https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/brinquedosos-primeiros-brinquedos-para-o-bebe/
https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/comportamento/como-ajudar-a-uma-crianca-que-se-sente-rejeitada/
https://br.guiainfantil.com/blog/bebes/desenvolvimentopor-que-nao-se-deve-deixar-o-bebe-chorar/
https://br.guiainfantil.com/blog/bebes/desenvolvimentopor-que-nao-se-deve-deixar-o-bebe-chorar/
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Materiais: 

- Objeto de apego da criança. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá conjuntamente com a criança 

apresentar o seu objeto de apego. Diga desde quando o objeto acompanha a criança, em 

qual momento a criança mais gosta de estar com o seu objeto, ela aceita algum objeto 

semelhante ou tem que ser sempre o mesmo? Fiquem à vontade para conduzirem a 

apresentação da forma que for mais fácil. 

 

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/atividades-remotas. 

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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

