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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 26/05/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 17: Gratidão pelo alimento 

 

Objetivos específicos: 

● Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02); 

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

higiene, brincadeira e descanso (EI01EO05). 

 

Proposta pedagógica: 

A gratidão é uma habilidade emocional, que está relacionada diretamente a gentileza, a 

generosidade e a felicidade, e que causa uma grande sensação de bem-estar. 

As crianças aprendem essa virtude pelo exemplo, pela referência vivenciada e, ainda, 

pelo contexto em que é incentivada a usar-se de gratidão, fazendo sentido a ela para que 

reflita esse sentimento. 

Portando, em nossa proposta de hoje iremos ensinar os nossos pequenos a valorizar as 

conquistas da vida no simples ato de ter um alimento no dia a dia. 

 

Materiais: 

- Canção “Ao Senhor Agradecemos”, disponível no grupo de WhatsApp. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável deverá iniciar uma conversa com a criança e enfatizar a 

importância de sermos gratos pela alimentação do dia a dia. 

Em seguida, no momento de realizar a refeição, disponibilize o áudio da canção de 

agradecimento para o pequeno, de forma que possa refletir sobre esse sentimento que 

deve ser nutrido dia após dia. 
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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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