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             Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 28/07/2020  

Título da Atividade: Construindo um novo amigo.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com 

quem convive(EI01EF01);   

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

músicas(EI01EF02); 

*Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao 

cantar (EI01EF05).  

. 

Resumo 

No dia de hoje nós iremos construir fantoches utilizando rolinho de papel higiênico. 

Com nosso fantoche pronto nós iremos iniciar um diálogo com o bebê, se apresentando 

como um novo amigo, em seguida cantaremos e contaremos histórias utilizando este novo 

recurso.    

 

Materiais: 
● Rolinho de papel higiênico; 

● Papéis diversos coloridos; 

● Cola branca; 

● Tesoura sem ponta.   

 

Espaço:  
É necessário que o ambiente seja iluminado para facilitar a visualização e assim aumentar 

o interesse da criança ao participar da atividade.      

  

Tempo sugerido:   

30 minutos.  

 

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.  
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Observe atentamente:  

Como nós iremos trabalhar com matérias recicláveis, é importante observar se o bebê não 

irá colocar na boca.   

Caso a criança não demonstre interesse pela atividade procure cantar, músicas de seu 

conhecimento e fazer diferentes sons.   

 

O que fazer durante:  

Inicialmente construa o fantoche, crie um nome para ele, se apresente para a criança 

chamando-a pelo nome, cite durante o dialogo os nomes dos membros da família que tem 

maior convivência com o bebê.  

Em seguida cante uma música de acordo com personagem criado, ou uma do agrado da 

criança. Conte uma história curta, que pode ser improvisada.   

Com certeza será um momento muito especial. Aproveite! 

  

 

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/  
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