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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 28/09/2020 

Título da Atividade: Toda criança tem direito a um nome.  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

quem convive (EI01EF01); 

• Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI01TS03). 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03). 

 

Resumo: 

Desde o dia em que nasce, toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade, ou seja, 

ser cidadão de um país. 

É fundamental que o nome da criança seja falado com frenquencia para que assim ela tenha a 

percepção que esta sendo chamada sempre quando seu nome for mensionado.  

A atividade de hoje será com a música da “Canoa virou”, que iremos reforçar o nome da criança 

e das pessoas de sua convivencia, utilizando como recurso um barquinho com o nome de cada 

membro da família. 

 

Preparação: 

Materiais: 
• Folha sulfite; 

• Bacia com água. 

 

Espaços:  
Para a realização da atividade de hoje, sugiro que ela aconteça em um ambiente aberto, sendo 

ele na varanda, ou no quintal, desde que não apresente riscos para o bebê.  
 

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 
Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  
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Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ver o barquinho sendo colcoado na água, será que ela 

vai deixa ele navegar ou ela irá tentar pegá-lo? 

Observe também se ela perceberá quando seu nome for mensionado no decorrer da música.   

 

O que fazer durante? 
Deixe  preparado uma bacia com água e os barquinho com os nomes de das pessoas que morarem na 

sua casa.  

Comece a cantar a música “A canoa virou”,e a mendida que os nomes forem mensionados, vá 

colocando eles na água.  

Repita esta atividade por quantas vezes achar necssário, afinal as crianças aprendem por meio da 

repetição.  
 

A canoa virou 

 
A canoa virou,  

por deixar ela virar. 

Foi por causa do(a)  _______, 

que não soube remar. 

 

Se eu fosse um peixinho, 

e soubesse nada. 

Eu tirava o(a)_________, 

lá do fundo do mar.  

 

Link importante:  

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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