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               Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 22/06/2020 

Título da Atividade: Poema: “Festa Junina”.  

Objetivo de desenvolvimento:   

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

(EI01EF02); 

*Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

(livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.) (EI01EF07).  

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

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

 

Resumo 

Ouvir a leitura de um divertido poema, chamado: “Festa junina”, em seguida, oferecer o 

material impresso oportunizando o manuseio e a exploração.   

 

Materiais: 

● Poema impresso e plastificado.  

 

Espaço:  
Para a realização desta atividade é importante que espaço não tenha muitas distrações, 

para que o bebê consiga se concentrar por mais tempo e consequentemente aproveitar 

ainda mais este rico momento de diálogo e leitura.   

 

Tempo sugerido:  

20 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:  
Perceba se a criança demonstra interessada no que está sendo lindo, caso perceba que ela 

falta de atenção, brinque com o tom voz, ora falando mais alto, ora falando mais baixo. 

  

 

O que fazer durante:  
Com a criança sentada de forma confortável, fique perto dela, inicie a leitura, fazendo 

suspense para que ela possa ficar curiosa e interessada.  

Como o poema fala sobre uma festa, interprete o que está sendo lindo com empolgação e 

alegria.  

Em seguida entregue poema impresso para o bebê para que ele possa observe as imagens 

e comece a ter contato com as letras, incentive a exploração.  

 

   

 

 

 

 

 

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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