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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 19/05/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 15: Um abraço para você.    

 

Objetivos específicos: 

• Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

(EI01EO01) 

• Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações 

das quais participa. (EI01EO02) 

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

palavras. (EI01EO04) 

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, 

necessidades e desejos. (EI01CG01) 

 

Proposta pedagógica: 

No dia 22 de maio, é comemorado “O dia nacional do abraço”. 

O abraço é uma forma de cumprimento, saudação ou acolhimento é a mais pura 

manifestação de afeto. Ao ser abraçada, a pessoa se sente acolhida, protegida, amada. 

O abraço deve ser entendido como uma forma de entrega, de acolhimento, de amor. Não 

pode ser um mero cumprimento de alguém que parte ou que chega. 

Infelizmente, estamos em um período pandêmico, em decorrência da Covid-19 e 

estamos impossibilitados de acolhermos com abraços, mas não podemos deixar passar 

às nossas crianças, um gesto de extrema importância e afeto que tanto nos faz falta 

atualmente. E será ele, o abraço, de diferentes formas, o nosso protagonista na proposta 

de atividade desta sexta-feira. 

Vamos lá? 

 

Materiais: 

- Nenhum específico. 
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá iniciar uma breve conversa 

com a criança, relatando sobre o dia do abraço, embora infelizmente no momento não se 

possa abraçar. Mas, ainda assim, em família (no caso, somente entre aqueles que 

residam na mesma casa) devemos lembrá-los sobre o dia do abraço, em suas diferentes 

formas.  

Coloque em prática a dinâmica do abraço diferente, que pode vir acompanhado de uma 

linda mensagem de carinho para outra pessoa. Por exemplo, podendo gravar a criança 

mandando beijo ou até mesmo abraçando a si mesma e enviar a alguém muito especial, 

como forma de carinho. Vale lembrar que o abraço também pode ser de nós para nós 

mesmos, entrelaçando os bracinhos em seu próprio corpo, demonstrando extremo 

carinho e autocuidado com o seu corpinho. 

Vamos ensiná-los a abraçar não de forma física, mas expressando todo o sentimento e 

emoção de formas diversas! 

 

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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