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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 24/07/2020  

Título da Atividade: Hora de relaxar.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

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

* Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02);  

* Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso (EI01EO05). 

 

Resumo 

O relaxamento infantil proporciona a consciência corporal, o aumento da atenção e da 

concentração, a oxigenação do cérebro através dos exercícios respiratórios e o aumento 

das conexões neuronais. Por isso, neste dia o adulto mediador irá relembrar o que seu 

bebe mais gosta de fazer nos momentos de relaxamento.  

 

 

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:  

Momentos de tranquilidade para criança nesta faixa etária é primordial que aconteça pelo 

menos uma vez ao dia, pois ajudam a criança ficar mais calma e assim ter um 

desenvolvimento ainda mais saudável.   

Escolha uma atividade que irá acalmar o bebê, proporcionando o relaxamento.  

Nesta proposta é fundamental que o horário seja escolhido com muita cautela, pois 

geralmente depois desse tipo de atividade as crianças costumam adormecer.  

 

   

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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