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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 18/12/2020  

Título da Atividade: “Um vídeo de Natal”! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender. (EI02EO04) 

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03) 

• Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música. (EI02TS01) 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

• Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04) 

 

Resumo 

O ano de 2020 aproxima-se do fim, e como foi um ano difícil não é mesmo? Mas nos 

deixa um grande aprendizado, pois mesmo diante das dificuldades e obstáculos 

enfrentados, concluímos nossa meta com sucesso! 

Nós, professores da educação infantil, temos sentido falta do contato direto com as 

crianças em nosso dia a dia. O cuidado e carinho ao educá-los, aquele abraço apertado 

aos recebê-los, esperando-as para cada uma receber um beijinho no rosto!  
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Afinal, no contexto da educação infantil, o vínculo criado entre educador e criança é 

muito importante!  

“A Educação Infantil é uma das mais importantes etapas da formação da criança, pois, é 

onde ela começa a experimentar o mundo fora do núcleo familiar, faz novos amigos, 

aprende a conviver com as diferenças e faz várias descobertas em todas as áreas do 

conhecimento.” 

Toda nossa gratidão a vocês, queridos familiares! 

 

Preparação 

Materiais: 

- Dispositivo eletrônico. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

A criança comunica-se com o adulto responsável por acompanhar e realizar a atividade, 

buscando compreendê-lo e fazendo-se compreender? Dialoga com o adulto, expressando 

seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. No decorrer do vídeo ela explora suas 

formas de deslocamento do corpo no espaço (pulando, saltando, dançando). A criança 

busca criar sons com materiais diversos e objetos, para acompanhar o ritmo da música 

apresentada em vídeo? Identifica as pessoas que aparecem no vídeo? 
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O que fazer durante a atividade? 

1. Hoje, sexta-feira, preparamos um lindo vídeo de Natal em agradecimento a todos 

os familiares que nos acompanharam durante este período; 

2. Assim, convido a família de cada criança a também assistirem ao vídeo; 

3. Espero que o vídeo transmita a cada um de meus alunos, todo o carinho, amor e 

cuidado que se fizeram presentes o ano todo; 

4. Tudo foi preparado com muito amor e gratidão! 

 

Crianças e famílias, sintam-se abraçados por cada um dos membros que compõem 

nossa equipe, em especial, um abraço cheio da Tia Larissa a cada criança dessa 

turminha maravilhosa! 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

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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