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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 24/09/2020 

Título da Atividade: Conhecendo e respeitando as diferenças.  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

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

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03). 

 

Resumo: 

O respeito à diversidade no ambiente escolar facilita o trabalho em grupo, evita sofrimento e 

constrangimento, melhorando o ambiente. Além disso, facilita o trabalho dos educadores e pais, 

abrindo portas para um aprendizado maior e melhor, derrubando barreiras desnecessárias. 

Nesta atividade, inicialmente será apresentada para a criança um video clip músical com uma 

música que fala sobre as diferenças, em seguida será disponibilizado uma revista, onde o adulto 

mediador irá mostrar as imagens de pessoas de diferentes tipos que aparecem na revista, após 

esta apresentação os pais irão recortar essas imagens colando-as em uma folha sulfite, dizendo 

para a criança sobre a grande importância do respeito as diferenças. 

 

Preparação: 

Materiais: 
• Revista; 

• Vídeo com a música: “Normal é ser diferente”; 

• Cola; 

• Tesoura (para uso exclusivo do adulto); 

• Folha sulfite. 

 

Espaços: Como a atividade irá se tratar de observação, sugiro que ela aconteça em um 

ambiente mais reservado sem muitas distrações e que não apresente riscos para o bebê. 

 

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 30 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 
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Registro da Atividade: 
Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ao assistir o vídeo e também no momento da 

apresentação da revista? 

Será que a crinça ja vai querer mexer ou apresentará receio? 

É importante notar como será o momento do msnuseio na revista, pois a criança pode rasgar os 

papeis em pedaços pequenos e os colocarem na boca, causando engasgos. 

 

O que fazer durante? 

Com a criança sentada de forma confortável, coloque a video da música: “Normal é ser diferente”, 

em seguida entregue a revista permitindo que ela observe as imagens, mostre para ela as 

pessoas, ressaltando suas diferenças, em seguida recorte essas imagens, colando-as em uma 

folha sulfite.  

Quando a colagem já estiver concluída, fale para a criança sobre a importância de respeitar 

essas diferenças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link importante:  

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

Música “Normal é ser diferente”:  https://www.youtube.com/watch?v=oueAfq_XJrg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

