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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 18/05/2021 (terça-feira) 

Título da Atividade 12: O patinho feio.    

 

Objetivos específicos: 

• 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) 

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

adulto-leitor. (EI01EF04) 

• Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e 

outras formas de expressão. (EI01EF06) 

• Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais 

(poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.). (EI01EF08) 

 

Proposta pedagógica: 

“O conto O patinho feio, escrito pelo autor dinamarquês Hans Christian Andersen 

(1805-1875) e publicado pela primeira vez em 11 de novembro de 1843, é um dos 

clássicos da literatura infantil e já foi reescrito e adaptado para uma série de veículos ao 

longo das décadas”. 

A história de um patinho que acreditava ser feio até se descobrir um belo cisne, que 

encanta milhares de crianças mundo afora e permite que de uma sucinta história se tire 

uma série de lições importantes para a vida. 

O intuito desta atividade é abordar toda a diversidade, estimular a autoestima das 

crianças de diferentes maneiras, ensinar desde cedo a não julgarem o que é diferente. E 

que devemos antes aceitar aquilo que é diferente e enxergar beleza no que cada ser tem 

de especial. 

Será está a história protagonista da nossa proposta de atividade remota desta terça-feira. 

Vamos lá? 
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Materiais: 

- Colheres, ou outros objetos disponíveis em casa. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a atividade, inicialmente colocará a criança em 

um local confortável e em seguida apresentar a história a ser contada, que será “O 

patinho feio”. 

É muito importante que seja um momento lúdico e prazeroso para a criança, sendo 

assim sugiro que utilizem recursos para encenar a história contada, pois, os nossos 

pequenos compreendem bem melhor quando utilizado algo concreto, que eles possam 

ver. A sugestão para a realização desta atividade, é utilizar colheres, podendo ser três 

iguais e uma diferente, representando o patinho feio da história. No decorrer da 

narração, vão colocando as colheres em ação, representando cada personagem existente 

na história, fiquem à vontade também, para utilizarem outros objetos disponíveis na 

casa de vocês! 

 

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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