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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 26/04/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 08: Minha visão através dos binóculos! 

 

Objetivos específicos: 

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

materiais, objetos, brinquedos. (EI01EO03) 

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

higiene, brincadeira e descanso. (EI01EO05) 

• Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em 

ambientes acolhedores e desafiantes. (EI01CG02) 

• Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e 

tintas. (EI01TS02) 

 

Proposta pedagógica: 

Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão, e será este o sentido 

abordado em nossa atividade remota de hoje.  

Trabalhando o sentido da visão de maneira divertida e lúdica, conseguimos fazer com 

que nossas crianças interajam mais e consigam compreender melhor esse conteúdo. 

Desta maneira, para trabalharmos o sentido da visão de uma forma lúdica e prazerosa, o 

adulto responsável por acompanhar a atividade confeccionará um lindo binóculo com as 

crianças, para que elas observem o espaço a sua volta. 

 

Materiais: 

- Dois rolos de papel higiênico;  

- Uma tira de barbante; 

- Cola; 

- Tinta guache. 
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Sugestões para as famílias: 

Com a ajuda do adulto responsável por acompanhar a atividade, a criança 

primeiramente, pelas laterais, deverá colar um rolo de papel higiênico no outro. 

O adulto fará um furo na lateral de cada rolo, e em seguida transpassar a tira de 

barbante, amarrando-os. 

Finalizando tais etapas, dê o binóculo para a criança colorir com tinta guache, 

(opcional). 

Com o binóculo finalizado, e já colorido, leve a criança para a área externa da casa e 

peça que ela observe o que tem ao seu redor através de seu novo binóculo. 

Desta maneira estimularemos a sua visão de forma totalmente lúdica, divertida e 

prazerosa. 

 

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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