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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 28/06/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 11: A amizade mora dentro do coração!   

 

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). 

 

Proposta pedagógica: 

Hoje, iniciamos um novo subtema dentro do nosso tema gerador, subtema este que será: 

AMIZADE, um valor muito importante na construção do ser humano. 

Amizade nada mais é, que a relação afetiva entre os indivíduos. É o relacionamento que 

as pessoas têm de afeto e carinho por outra, que possuem um sentimento de lealdade, 

proteção etc. 

A amizade pode ter diversas origens, como o meio em que as pessoas convivem, por 

exemplo, a escola e até mesmo a nossa família, pais, primos, tios, entre outros. Alguns 

amigos, inclusive, se chamam de melhores amigos, pois, se consideram mais que 

amigos, um irmão de coração. 

E a nossa proposta pedagógica será sobre isso, abordaremos “a amizade que mora 

dentro do coração”. 

 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Materiais riscantes (giz de cera, canetinha, lápis de cor). 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, falará resumidamente 

sobre a amizade com a criança. Em seguida pergunte a ela, quem é a pessoa, ou as 
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pessoas que ela quer guardar em seu coraçãozinho, baseado na AMIZADE. Pode dar 

dicas, como por exemplo: algum amiguinho que ela tenha em seu bairro, convívio 

familiar, um priminho (a), a mamãe e papai, entre outros. 

Feito as escolhas, é hora de guardá-las no coração. Inicialmente o adulto deverá fazer 

um grande coração na folha de sulfite, logo após com um material riscante em mãos, 

peça para a criança desenhar dentro desse coração as pessoas que ela citou na 

conversa, que representam para ela a AMIZADE. 

Deixa que a criança faça seus traços livremente, e a cada traços rabiscados pergunte 

quem ela está desenhando, se for necessário faça afirmações, “quem você está 

desenhando? É a mamãe? Papai?”, enfim. Fique à vontade para desenhar e colorir.  

Estou ansiosa para conferir este lindo desenho! 

 

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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