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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 23/02/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 17: Brincando, é que aprende!  

 

Objetivos específicos: 

 Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, 

materiais, objetos, brinquedos. (EI01EO03)  

 Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. (EI01CG05)  

 Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos. (EI01ET04)  
 

Proposta pedagógica: 

Em nossa proposta de atividade remota desta terça-feira, abordaremos com as 

crianças o seu desenvolvimento cognitivo.  

“Relembrando que o desenvolvimento cognitivo, é o ato que consiste em processar as 

informações. A função dessa habilidade é o de perceber, integrar, compreender e 

responder adequadamente a todos os estímulos do ambiente de uma pessoa. Vale 

ressaltar que isso leva o indivíduo a pensar e a avaliar como e o que fazer para cumprir 

uma tarefa ou uma atividade”. 

Sendo assim, a proposta de atividade de hoje, consiste no desenvolvimento da atenção e 

concentração das crianças.  

Além da diversão, este tipo de brincadeira traz inúmeros benefícios, para seu pequeno, 

como o desenvolvimento do raciocínio rápido, da noção espacial, da memória 

fotográfica, além de incentivar a socialização, já que é permitido que mais de uma 

pessoa participe. 

 

Materiais: 

 De acordo com a brincadeira escolhida. 
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Sugestões para as famílias: 

Escolha uma brincadeira que estimule o desenvolvimento do aspecto cognitivo na 

criança como, por exemplo, blocos de encaixe, empilhamento de potes, jogo da 

memória ou quebra-cabeça (com peças grandes), entre outros.  

Dica: Caso a criança já tenha autonomia para brincar com algum objeto específico, 

como brinquedos de estímulos diversos também poderá ser utilizado nesta proposta. 

 

Divirtam-se com a brincadeira! 

 

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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