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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane 

Turma: Berçário II - A                          Data: 20/05/2020 (quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Brincando de faz de conta 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

● Imitar gestos e movimentos em brincadeiras; 

● Proporcionar momento de observação em frente ao espelho; 

● Experimentar movimentos corporais; 

● Estimular o faz de conta e a imaginação. 

 

Resumo: 

A atividade será realizada em um espaço aconchegante com diferentes acessórios para 

brincadeira de faz de conta através do espelho. 

 

 

 

 Materiais: 

- Acessórios utilizados pelas pessoas que moram com a criança (bolsas, bonés, óculos, 

colares, etc.); 

- Espelho; 

- Músicas relaxantes; 

- Almofadas, ursinhos de pelúcia ou objetos de apego. 

 

Tempo Sugerido: 
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Aproximadamente 20 minutos. 

 

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. 

 

Observe Atentamente: 

Observar a relação da criança com o adulto (como ela reage ao ser convidada a realizar 

a atividade proposta) e os movimentos que ela realiza durante a atividade (como ela 

segura os acessórios). Observar se a criança aceita utilizar os acessórios e a forma como 

ela se olha no espelho (se demonstra alegria ou rejeição). 

 

O que fazer durante? 

1 – Organizar um espaço aconchegante com almofadas, ursinhos de pelúcia, objetos de 

apego e alguns acessórios utilizados pela família (bolsas, bonés, óculos, colares, etc.); 

2 – Colocar músicas relaxantes da preferência da família; 

3 – Brincar com a criança de utilizar os acessórios e em seguida se olhar no espelho 

para reconhecer a imagem refletida de si. 

 

Sugestões de músicas: 

● De janeiro a janeiro – Nando Reis; 

● Trem bala – Ana Vilela; 

● Meu abrigo – Melim; 

● Aquarela – Toquinho;  

● Ouvi dizer – Melim; 

● Velha infância – Melim. 
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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 

 


