
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 20/12/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 09: “Uma mensagem especial”  

 

Objetivos específicos: 

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades 

e desejos (EI01CG01); 

• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03); 

•  Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02). 

 

Proposta pedagógica: 

No decorrer deste ano continuamos vivendo grandes desafios, foi possível perceber que 

as famílias tiveram que se desdobrar dia após dia, para que a aprendizagem dos 

pequenos não fosse prejudicada.  

 Mas enfim chegamos a nossa última proposta pedagógica do ano letivo de 2021. 

 Na atividade de hoje vocês irão apresentar para as crianças uma linda mensagem feita 

especialmente para as criança e famílias que caminharam juntos com a escola.  

Após o vídeo, filme a criança realizando uma apresentação para a professora, cantando 

ou dançando, em seguida me envie para que eu possa guardar como recordação o 

rostinho de cada criança que mesmo à distância encheram meus dias de alegria. 

 

Materiais: 

-Nenhum material especifico. 
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Sugestões para as famílias: 

Para que a criança entenda o objetivo da atividade, comece explicando que hoje será 

nosso último dia de atividade remota.   

Convide-a para assistir o vídeo que será enviado via WhatsApp, com uma linda para 

encerrarmos este ano.   

Em seguida, diga para a criança: -Vamos gravar um vídeo para sua Professora!  

Coloque uma música que a criança já tenha familiaridade, e incentive-a a dançar e 

cantar a música escolhida. 

Gratidão! 

 

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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