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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 29/10/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 12: Cama de gato. 

 

Objetivos específicos: 

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

materiais, objetos, brinquedos (EI01EO03); 

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, 

necessidades e desejos (EI01CG01); 

•  Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em 

ambientes acolhedores e desafiantes (EI01CG02). 
 

Proposta pedagógica: 

Em nossa proposta pedagógica de hoje nós iremos homenagear os gatinhos utilizando 

uma brincadeira chamada “Cama de Gato”, onde iremos utilizar apenas um cesto de 

plástico, alguns objetos de diferentes cores, formas e texturas e barbante ou lã. 

A “Cama de gato” têm como objetivo estimular o movimento, desenvolvendo a 

autonomia e a identidade corporal das crianças, que aprendem a controlar seu corpo 

progressivamente e a descobrir varias possibilidades ao tentar resgatar o objeto 

almejado. 

 

Materiais: 

- Cesto de plástico; 

-Barbante ou lã; 

-Objetos do interesse da criança; 

-Tesoura (para uso exclusivo do adulto). 
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Sugestões para as famílias: 

Inicialmente o adulto mediador deverá pegar um cesto e colocar vários objetos no 

interior dele, em seguida transpassar várias vezes um barbante ou uma lã formando 

uma cama de gato. 

Depois de pronto, mostre para o bebê como ele deverá fazer para retirar o objeto do 

cesto, estimulando-o a repetir esta ação. 

Quando seu pequeno conseguir resgatar os objetos, comemore para que ele perceba que 

alcançou seu objetivo.  

  

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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