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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 20/05/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 14: Cada um com suas preferências.    

 

Objetivos específicos: 

● Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras 

(EI01EO04);  

● Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01); 

● Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

(livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.) (EI01EF07). 

 

Proposta pedagógica: 

Identificar os próprios gostos e preferências, conhecer habilidades e limites, reconhecer-

se como um indivíduo único é um processo de autoconhecimento, que tem início 

quando nascemos e só termina no final da vida, é influenciado pela cultura, pelas 

pessoas com as quais convivemos e pelo ambiente.  

Cada pessoa é um ser único e com isso tem suas próprias preferências.   

Portanto hoje nós iremos oportunizar que a criança e o adulto mediador exponham seus 

gostos a partir de imagens impressas como em panfletos, jornais ou revistas.  

 

Materiais: 

- Panfletos, jornais ou revistas; 

- Folha sulfite; 

-Cola;  

-Tesoura (para uso exclusivo do adulto). 
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Sugestões para as famílias: 

Comece a atividade disponibilizando para a criança panfletos de mercado, jornais ou 

revista para que ela possa realizar o manuseio. 

Apresente imagens de itens que lhe agradem, dizendo para a criança: _olha só, eu adoro 

isso! (Apontando para o item escolhido). 

Depois pergunte para ela: _qual desses você gosta mais? (dê opções ela escolher).  

Pegue a folha sulfite, divida ela ao meio, escrevendo o nome do adulto de um lado e o 

nome da criança do outro. Observe o que mais chamou a atenção dela, cole as 

preferências de cada um debaixo do seu nome.  

Para finalizar a proposta de hoje, coloque a folha em um ambiente em que a criança 

tenha acesso para ir se familiarizando com as suas confecções. 

 

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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