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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 31/05/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 19: A empatia se inicia com a família. 

 

 

Objetivos específicos: 

● Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EO01CG03);  

● Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes das pessoas com 

quem convive (EI01EF01);  

● Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidade e 

desejos (EI01CG01). 

 

Proposta pedagógica: 

A capacidade de se relacionar com o mundo é essencial para uma vida mais saudável 

em sociedade. Por isso que a empatia é uma das habilidades que deve ser intensamente 

trabalhada com os pequenos. Desenvolver a sensibilidade em relação ao outro é um 

comportamento que só trará benefícios às crianças. 

O primeiro passo é ter empatia na relação familiar. A compreensão e o respeito por 

parte do adulto fortalecem o vínculo entre pais e filhos e, consequentemente, a criança 

compreenderá, com um bom exemplo, a importância dessa atitude. 

Ensinar a empatia na educação infantil é construir a base para o aprendizado de 

conceitos como ética, responsabilidade, gratidão e altruísmo, além de contribuir para o 

combate aos estereótipos, aos preconceitos e ao bullying. 

Que tal desenvolver essa prática através de uma brincadeira de trocar as atividades e 

tarefas que cada um da família faz em casa no dia a dia? 

 

Materiais: 

- Itens que a família achar necessário utilizar. 
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável pela atividade deverá iniciar uma conversa com a criança sobre a 

empatia que devemos ter uns pelos outros. 

Em seguida, proponha uma brincadeira de troca de papeis entre os familiares, 

modificando atividades e tarefas do cotidiano (exemplo: ajudar a organizar a casa, 

arrumar a cama, guardar objetos ou até mesmo brincar com a profissão dos pais). 

Realize movimentos de acordo com cada atividade ou tarefa, incentivando a criança a 

imitá-lo de forma lúdica e divertida. 

 

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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