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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 20/07/2020  

Título da Atividade: O dia do faz de conta.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao 

cantar(EI01EF05);   

*Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão(EI01EF06);  

* Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, 

fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.) (EI01EF08). 

 

 

Resumo 

Além de divertido, brincar de faz de conta ajuda as crianças a aprenderem sobre si 

mesmas e o mundo à sua volta. Pensando nisso hoje nós iremos colocar a imaginação 

para funcionar e escolher uma brincadeira que envolva o faz de contas, podendo utilizar 

qualquer objeto ou brinquedo, para contar ou encenar histórias podendo ser o que vocês 

quiserem.  

  

Materiais: 
● Os objetos serão escolhidos pela família. 

 

Espaço:  
O espaço será de acordo com a atividade que a família irá realizar.    

  

Tempo sugerido:   

30 minutos.  

 

Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico.  
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Observe atentamente:  

É fundamental perceber se a criança está demonstrando gosto pelo que está sendo 

proposto, podendo alterar com improvisações, caso necessário.    

 

O que fazer durante:  

O roteiro será proposto pelo adulto que estiver desenvolvendo a atividade, não podendo 

se esquecer que a proposta inicial é deixar a imaginação falar mais alto. É de suma 

importância que a criança possa expressar suas vontades, podendo explorar o que está sua 

volta.    

 

 

 

 

 

 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  
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