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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane 

Turma: Berçário II - A                          Data: 19/05/2020 (terça-feira) 

Título da Atividade 02: Observação de fotos 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

● Identificar oralmente o seu nome e de outras pessoas de seu convívio social; 

● Reconhecer-se em fotos; 

● Apontar para imagens nomeadas; 

● Manipular materiais e objetos para comparar diferenças e semelhanças. 

 

Resumo: 

A atividade será realizada por meio de fotos da família, no qual deverá ser nomeado o 

nome das pessoas que estarão presentes nas fotos. 

 

 

 Materiais: 

- Fotos da família. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos. 

 

Registro da Atividade: 
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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 ver as fotos (se interage através de gestos ou 

pequenas palavras, se aponta com o dedo para as pessoas das fotos, se reconhece as 

pessoas ou se pronuncia o nome das pessoas que estão nas fotos). 

 

O que fazer durante? 

1 – Apresentar as fotos escolhidas da família para as crianças; 

2 – Em seguida, falar o nome das pessoas presente nas fotos, apontando com o dedo 

várias vezes (pois a criança nesta faixa etária aprende por meio da repetição e imitação); 

3 – Conversar sobre as semelhanças e diferenças das pessoas das fotos (comparar o 

cabelo, as roupas, algum acessório que utiliza na foto, etc.). 

 

 

 

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 

 


