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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 27/10/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 11: Um cachorro amigo. 

 

Objetivos específicos: 

• Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações 

das quais participa (EI01EO02); 

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

tintas (EI01TS02); 

• Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita (EI01EF09). 

 

Proposta pedagógica: 

O nosso tema gerador para esta semana, está para lá de especial, que são os queridinhos 

animais domésticos. 

Para hoje, abordaremos com os nossos pequenos um animal doméstico que muitos são 

apaixonados, o CACHORRO. 

Conhecido como o melhor amigo do homem, o cachorro é um animal de bastante 

personalidade e muitas qualidades, conquistando facilmente a maioria das pessoas com 

demonstrações de carinho e muita vontade de brincar. São dóceis, protetores, agitados, 

além de serem companheiros. 

Pois bem, agora convido vocês para realizarem conjuntamente com os nossos pequenos, 

uma linda dobradura de cachorro. Vamos lá? 

 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Lápis de cor, giz de cera, canetinha ou tinta guache; 
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá inicialmente ter 

uma breve conversa com a criança, abordando o animal em questão, o cachorro. Logo 

após, convide a criança para realizarem juntos uma dobradura do cãozinho.  

Inicialmente o adulto deverá separar previamente os materiais, em seguida, com a folha 

de sulfite em mãos, seguirá passo a passo da explicação para a realização da dobradura. 

Muito importante que a criança esteja presente e participando ativamente da proposta 

pedagógica a todo momento, deixe que ela dobre as partes da folha de sulfite com a 

supervisão e orientação do adulto. 

Com a dobradura pronta, faça os olhos, nariz e boquinha do cachorro, posteriormente é 

hora de colorir, peça que a criança faça uma linda pintura em seu cachorro, com o 

auxílio de materiais riscantes disponíveis em casa (lápis de cor, giz de cera, canetinha 

ou tinta guache).  

Pronto, agora é a hora de se divertir com a sua dobradura de cãozinho. 

 

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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