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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 29/09/2020 

Título da Atividade: Retrato de família.  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

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

quem convive (EI01EF01); 

• Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

(livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.) (EI01EF07) . 

 

Resumo: 

As crianças têm direito a uma vida digna dentro do seio familiar, mas uma família não significa 

somente que existam laços de sangue, mas sim em ter um nome ou um lar. 

É perceptivel que as brincadeiras, reações, descobertas, mudam com o tempo e 

as fotografias ajudam as famílias relembrarem esses momentos. Por isso hoje nós iremos 

mostrar para a crianças os membro da família através de fotografias, em seguida reuna todos 

que moram na casa e tirem uma foto bem bonita, para que este momento fique regitrado.  

 

Preparação: 

Materiais: 
• Fotografias impressas; 

• Camêra para registrar o momento.  

 

Espaços: Procure um local da casa em que família passe mais tempo junto, e assim este 

ambiente ficará sempre registrado na memória do seu bebê, como um lugar de alegria, paz e 

aconchego.  
 

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 as fotos? 

Será que a criança reconhecerá os membros de sua família? 

É importante notar como será o momento do manuseio nas fotos, pois a criança pode rasgar os 

papéis em pedaços pequenos e os colocarem na boca, causando engasgos. 

 

O que fazer durante? 

A escolha do ambiente para esta atividade é fundamental, pois é necessário que seja um local 

em que a família passa mais tempo junto.  

Disponibilize as fotos estimulando que a criança perceba que esta aparecendo nela, em 

seguida comece a nomear as pessoas. 

Após este momento de exploração e descoberta, junte as pessoas que moram na mesma casa, 

e tire uma self bem bonita para mostar quem são os membrom da sua família.  
 

 

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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