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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 21/07/2020  

Título da Atividade: Vamos nos movimentar.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

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

desejos (EI01CG01);   

* Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02);  

* Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03). 

 

 

Resumo 

O movimento é utilizado pela criança como uma forma de linguagem, tanto para agir com 

o meio físico como para se comunicar com as pessoas, sendo assim hoje o adulto 

mediador irá escolher uma brincadeira da sua preferência, que possa trabalhar este fator 

tão importante.   

 

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:  

Com a intenção de trabalhar o movimento o adulto mediador irá escolher uma brincadeira 

de sua preferência para que a criança possa se expressar e trabalhar todas as partes de seu 

corpo.     

 

 

 

 

 

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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