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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 22/02/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 16: A dinâmica das emoções. 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos (EI01EO01); 

● Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras; 

(EI01EO04); 

● Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao 

convívio social (EI01EO06); 

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

desejos (EI01CG01). 

 

Proposta pedagógica: 

O desenvolvimento afetivo e social, andam lado a lado, e são atribuídos como condições 

inevitáveis na construção da inteligência. Fazem parte de todo um processo educativo e 

devem ser vistos como parte inseparável da aprendizagem.  

As trocas de afeto na primeira infância, seja com familiares, colegas e até com os 

educadores, são as primeiras relações de uma criança.  

A maneira com que essas relações são cultivadas as ensinam a interagir, se comunicar e 

a desenvolver empatia. 

Deste modo, em nossa proposta pedagógica de hoje, vamos enfatizar estes fatores que 

são de extrema importância para nossos pequenos, não só no que diz respeito ao 

emocional e social, mas também cognitivo. 

 

Materiais: 

- De acordo com o desenvolvimento da atividade que a família escolher. 
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá desenvolver com a criança, 

alguma habilidade dentro do contexto apresentado de nossa proposta pedagógica.  

 

Dicas: 

• Realizar gestos de carinho na criança e solicitar que ela retribua da mesma forma; 

• Sentar-se para brincar com a criança; 

• Montagem de cabaninhas. 

 

Observação: Nesta atividade o objetivo é fazer com que a criança se sinta importante e 

amada por sua família, sendo estimulada para o bom desenvolvimento em concordância 

com o processo de ensino e aprendizagem. 

 

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. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


