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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane 

Turma: Berçário II - A                          Data: 18/05/2020 (segunda-feira) 

Título da Atividade 01: Recontando a história com objetos 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

● Explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos; 

● Comunicar-se com outros por meio de fala ou gestos; 

● Substituir a linguagem não verbal (gestos) pela comunicação verbal (sons e palavras); 

● Estimular a imaginação. 

 

Resumo: 

A atividade consistirá em uma conversa sobre a família, no qual a criança irá participar 

de uma recontação de história do “livro da família” através de objetos ou brinquedos. 

 

 

 

 Materiais: 

- Objetos ou brinquedos de acordo com a história; 

- Caixa de sapato. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos. 
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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. 

 

Observe Atentamente: 

Observar a relação da criança com o adulto (como ela reage ao ser convidada a realizar 

a atividade proposta) e a reação dela ao ouvir a história (se interage através de gestos ou 

pequenas palavras). Observar se a criança ainda está interessada em brincar com os 

objetos (caso esteja, avise que em dez minutos precisará ajudar na organização). 

 

O que fazer durante? 

1 – Colocar objetos ou brinquedos (ursinhos de pelúcia, animais de plástico, etc) de 

acordo com a história dentro de uma caixa de sapato; 

2 – Iniciar uma conversar com a criança sobre a sua família; 

3 – Em seguida, fale que você irá recontar a história do ”livro da família” com objetos, 

brinquedos, etc.; 

4 – Diga que você tem uma caixa mágica e que dentro dela há objetos que te ajudarão a 

contar a história e a compor o cenário; 

5 – Posicione a caixa ao seu lado e diga o nome da história, o “livro da família”. Retire 

o primeiro item e comece a contar a história; 

6 – Conforme for retirando os objetos da caixa, deixe-os em um local visível para a 

criança. É importante que os objetos sejam manuseados com encantamento.  

 

Vamos lá? 

 

“O livro da família”, de Todd Parr. 

- Algumas famílias são grandes, algumas famílias são pequenas (realizar movimentos 

indicando o tamanho). 
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- Em algumas famílias todos são da mesma cor, em algumas famílias todos são de cores 

diferentes (mostrar objetos para simbolizar as cores). 

- Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros (pedir para a criança abraçar 

algum ursinho de pelúcia, por exemplo). 

- Em algumas famílias, uns moram perto dos outros; em algumas famílias , uns moram 

longe dos outros (colocar alguns objetos perto e outros longe). 

- Algumas famílias se parecem, algumas famílias parecem seus animaizinhos de 

estimação (pegar objetos semelhantes). 

- Todas as famílias ficam tristes, quando perdem alguém que amam (fazer expressão 

triste). 

- Algumas famílias têm madrasta ou padrasto e irmão-postiço ou irmã postiça. 

- Algumas famílias adotam filhos. 

- Algumas famílias têm duas mães ou dois pais; algumas famílias têm só pai ou só mãe. 

- Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos (mostrar algum objeto de 

festa, como: bexiga). 

- Em algumas famílias, todos comem as mesmas coisas; em algumas famílias todos 

comem coisas diferentes. 

- Algumas famílias gostas de ficar em silêncio; algumas famílias gostam de fazer 

barulho (fazer gestos de silêncio e de bagunça). 

- Algumas familias gostam de se lavar; algumas famílias gostam de se sujar. 

- Algumas famílias moram em sua própria casa; algumas famílias dividem a casa com 

outras famílias. 

- Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes! 

- Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial 

independentemente do tipo que ela é. ♥ 

Com amor, Todd. 
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Livro disponível online em: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxnZ

WVtcGlhbmRvc2VtcHJlfGd4OjVmYmFjYjk3MTg5NjI4N2E 

 

 

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://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxnZWVtcGlhbmRvc2VtcHJlfGd4OjVmYmFjYjk3MTg5NjI4N2E
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxnZWVtcGlhbmRvc2VtcHJlfGd4OjVmYmFjYjk3MTg5NjI4N2E

