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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                          Data: 18/02/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 14: Abrindo o meu baú de memórias.  

 

Objetivos específicos: 

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

palavras. (EI01EO04) 

 Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso. (EI01EO05) 

 Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao 

convívio social. (EI01EO06) 

 

Proposta pedagógica: 

As últimas propostas de atividades remotas praticadas serviram para que pudéssemos 

conhecer as preferências de cada criança, criando um baú de memórias para que as 

lembranças fossem “arquivadas”.  

Desta forma, chegou o momento de abrirmos este baú, para que as crianças relembrem 

suas preferências e as apresente. 

 

Materiais: 

- Baú de memórias. 
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Sugestões para as famílias: 

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

abrir o baú de memórias e apresentá-lo a nossa turminha.  

O ideal é realizar a atividade em um local aconchegante da casa, para que a criança não 

disperse, e possa buscar em sua memória as suas preferências, as quais foram 

arquivadas neste baú ao longo dos dias. 

Caberá ao adulto iniciar a conversa com criança, questionando-a sobre seus 

“guardados”. 

 

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 
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