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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 19/07/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 07: As diversas moradias.  

 

Objetivos específicos: 

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, 

materiais, objetos, brinquedos (EI01EO03); 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

Nesta nova semana de propostas pedagógicas, iremos discorrer com as crianças um 

novo tema gerador, que será: CASA. Especificamente essa semana, abordaremos a casa 

como moradia, em seu aspecto físico. 

Você sabia que existe vários tipos de moradias? 

As moradias têm por objetivo servir às necessidades dos seres humanos ou animais 

conforme suas condições específicas.  

Iglu, tenda, pau a pique, palafita, colmeia, ninho, casinha de cachorro, o que tudo isso 

tem em comum? Cada um, embora, muito diferentes, é uma moradia. Um é construído 

de gelo, outro de tecidos, outro de bambu e barro e assim por diante, mas em todos eles 

tem alguém morando. Fazer com que as crianças percebam essa variedade de moradias 

é um tema importante de ser trabalhado. Com ele é possível desenvolver diversos 

conceitos, como o uso de materiais de acordo com a região onde mora, a diferença entre 

os seres humanos, de que os animais também têm seu lugar e que muitos deles, 

constroem suas próprias casas.  

Cada mundo cabe em cada casa. Cada casa tem seu jeito de ser! 

 

Materiais: 

- Jornais e revistas. 
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica deverá inicialmente 

conversar com a criança a respeito das diversas moradias existentes entre nós. 

Recomendo que utilizem moradias que sejam conhecidas por nossos pequenos, e que 

estejam em seu convívio. Por exemplo: a casinha do cachorro, o ninho, gaiola ou 

viveiro dos pássaros, a gaiola de um hamster, entres outros. 

Após a conversa e breve explicação das diversas moradias, é hora de colocarmos em 

prática. O intuito da atividade é apresentar em concreto para as crianças essas diversas 

moradias. Caso vocês tenham em casa, qualquer tipo de moradias citadas acima, de 

cachorros, pássaros, entre outros, registrem em uma linda foto a observação da criança 

para com essa moradia. Se isso não for possível, vamos procurar em jornais e revistas! 

Disponibilize jornais e revistas, e procure conjuntamente com a criança, apresentando 

imagens de diferentes moradias.  

Divirtam-se com as opções curiosas de diversas moradias.  

 

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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