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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA
Nome da Professora: Graciane
Turma: Berçário II - A

Data: 21/05/2020 (quinta-feira)

Título da Atividade 01: Nossa família
Objetivos de Desenvolvimento:
● Explorar sons produzidos com o próprio corpo;
● Seguir ritmo da música com movimentos corporais.

Resumo:
A atividade consistirá em ouvir, cantar e acompanhar com palmas a canção do Bita –
“Nossa família”.

Materiais:
- Áudio ou vídeo da música “Nossa família” - Bita

Tempo Sugerido:
Aproximadamente 10 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.
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Observe Atentamente:
Observar a relação da criança com o adulto (como ela reage ao ser convidada a realizar
a atividade proposta) e a reação dela ao ouvir a canção (se interage através de gestos ou
pequenas palavras).
O que fazer durante?
1 – Em um ambiente confortável, colocar o áudio ou o vídeo da canção do Bita –
“Nossa família”;
2 – Incentive a criança a bater palmas acompanhando esta linda canção.
3 – Aproveite o momento em família.

Canção disponível online em: https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w.

Atenção!!!
E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus!

Se puder
fique em
casa

Evite lugares
com muitas
pessoas

Lave bem
as mãos

