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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 23/07/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 09: Construindo casinhas.  

 

Objetivos específicos: 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

● Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02); 

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

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Chamamos de casa ou moradia o local construído pelo ser humano com a função de 

proteger, dar conforto e segurança ao indivíduo e à família. As pessoas geralmente vão 

organizando seus espaços de moradia da forma que gostam ou da forma que julguem 

mais prática para viver. Isso faz com que a casa fique bem parecida com quem a habita, 

tornando-se um local aconchegante e gostoso para viver.  

Pensando nisso, para caracterizar a nossa moradia de forma simples, a atividade de hoje 

será uma construção de casinhas com material reciclado. 

 

Materiais: 

- Qualquer tipo de material reciclado (caixas de papelão, caixinhas de leite, de remédio, 

de sapato, rolinhos de papel higiênico etc.); 

- Materiais riscantes (giz de cera, canetinha, tinta guache etc.); 

- Cola; 

- Tesoura (para o uso exclusivo do adulto). 
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Sugestões para as famílias: 

Inicialmente o adulto responsável pela proposta pedagógica, deverá separar os materiais 

previamente. Em seguida, convide o pequeno para construir casinhas de faz de conta 

com materiais reciclados.  

Sugiro que disponibilizem os materiais escolhidos em um ambiente aconchegante, para 

que assim, a criança possa explorá-los livremente, criando e brincando a partir dos 

interesses dela.  

Depois disso, ofereça materiais riscantes para decorar as caixinhas e assim, montá-las 

em forma de casinha, de modo que tenha uma característica simples da família nessa 

construção. 

 
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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