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Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 26/06/2020 

Título da Atividade: Barraquinha do carinho.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

* 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).  

*Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras 

(EI01EO04). 

 

Resumo 

Hoje iremos transformar aquela tradicional barraquinha do beijo que é super comum nas 

festas juninas, em uma barraca da troca de carinho, onde será escolhido um local bem 

aconchegante da casa, e assim montaremos uma barraca,  dentro dela serão demonstradas 

diferentes formas de gestos carinho, apresentando o amor existente no aconchego do 

nosso lar.  

Já que não podemos ter contato físico com as pessoas de fora, vamos aproveitar para 

fortalecer os vínculos com as pessoas que estão mais próximas de nós!  

 

Materiais: 

● Duas cadeiras; 

● Lençol; 

● Objetos fofinhos, como travesseiros, almofadas e pelúcias. 

 

Espaço:  
O local deverá ser onde a família tem maior costume de se reunir, quando todos os 

membros da família estão presentes.  

 

Tempo sugerido:   

20 minutos.  
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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.  

 

Observe atentamente:  
Nesta atividade é importante perceber se o bebê não terá receio de entrar na barraca, caso 

isso ocorra, não force, procure um local onde o bebê se sinta confortável e se necessário 

faça a atividade em outro momento.   

 

O que fazer durante:  
Com a barraca montada coloque no interior dela objetos que remetem ao aconchego, 

como brinquedos de pelúcias, travesseiros e almofadas. Entre dentro da barraca primeiro 

e chame o bebê, para que ele possa ter interesse e curiosidade. Em seguida demonstre 

gestos de carinho, dando-lhe abraços e beijinhos, para que assim ele possa associar esta 

simples barraquinha em um verdadeiro lar de amor.  

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 

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

