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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 24/05/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 16: Exercendo a gratidão.  

 

Objetivos específicos: 

• Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos (EI01EO01); 

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

materiais, objetos, brinquedos (EI01EO03). 

 

Proposta pedagógica: 

Nesta semana nós iremos enfatizar para nossos pequenos sobre a importância da 

gratidão. Quando a criança vivencia experiências de gratidão e respeito, ela desenvolve 

habilidades como a aceitação do outro, o trabalho em equipe e o convívio com as 

diferenças. Ou seja, habilidades socioemocionais são essenciais para seu 

desenvolvimento e a sua formação humana. 

E para exercitar este ato tão importante iremos construir um pote da gratidão. A ideia 

por trás do objeto é tornar a gratidão parte da rotina, deixar visível todas as razões pelas 

quais podemos ser gratos e mostrar que, independentemente das dificuldades e 

problemas, sempre existem motivos para reacender a alegria dentro de cada um.  

 

Materiais: 

- Pote, podendo ser lata de leite, brinquedo da criança ou vasilha;  

- Itens para decoração;  

- Imagens, desenhos ou escrito dos agradecimentos. 

 

Sugestões para as famílias: 

O pote da gratidão é uma forma de exercitar a nossa capacidade de olhar com maior 

amorosidade para nossas conquistas, sejam elas grandes ou pequena. 
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Inicialmente escolham juntos qual será o potinho do agradecimento, em seguida auxilie 

a criança a deixar esse potinho bem atrativo, decorando-o, com diferentes tipos de 

adereços, como laços, fitas, papel colorido, entre outros.   

Quando o potinho estiver pronto, converse com seu pequeno explicando de forma 

simples o que é gratidão, cite alguns exemplos de itens que vocês são gratos por tê-los 

na sua casa.  

Registre os agradecimentos que foram mencionados, podendo ser através de escrita, 

desenho, ou até mesmo imagens de revistas. Colocando-os dentro do pote.  

Escolha um cantinho da casa bem especial para colocar o pote, e sempre que possível 

convide a família para rever e colocar mais motivos de gratidão dentro dele para que 

desta forma possamos incluir em nossa rotina o exercício da gratidão.  

 

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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