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                Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 27/05/2020 

Título da Atividade: O livro da família. 

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*A criança deve, demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando as 

ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor, modo de segurar o portador e de 

virar as páginas (EI01EF03);   

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

(EI01EF02); 

*Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-

leitor. (EI01EF04).   

O momento da leitura aproxima e fortalece a conexão emocional entre o adulto que está 

realizando a atividade e o bebê. Além de contribuir para o desenvolvimento da atenção, 

concentração e memorização.  

 

Resumo 
Realizar a leitura da história “O livro da família”, apontando para a criança as imagens 

ilustrativas do livro associando a narrativa lida.  

 

Materiais:  

*Livro digital;    

  

Espaço:  

Realizar esta deliciosa atividade em um ambiente aconchegante da casa, que não tenha 

objetos chamativos, para que o bebê consiga prestar atenção na história.   

 

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 a criança realmente está atenta a o que está 

sendo passado, pois o tempo de concentração dos pequenos é curto.  

 

O que fazer durante? 

Durante a atividade é fundamental que o adulto-leitor saiba o contexto da história e não 

fique lendo somente olhando para o livro, mas sim, interagindo com a criança. Se 

necessário varie o tom de voz e as fisionomias, de acordo com o que está sendo lido.                                            

 

 

 

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/ 

Livro da Família:  https://www.youtube.com/watch?v=FbeqDMCcOJg 
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