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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: 17/05/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 11: A diversidade dentro da minha família. 

 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, 

higiene, brincadeira e descanso (EI01EO05); 

● Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

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

convívio social (EI01EO06); 

● Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06). 

 

Proposta pedagógica: 

Preconceitos, rótulos, discriminação. É inevitável: desde muito cedo, os pequenos 

entram em contato com esses discursos negativos. Para que eles saibam lidar com a 

diferença com sensibilidade e equilíbrio, é preciso que tenham familiaridade com a 

diversidade. 

Desta forma, é importante abordar o tema de um jeito natural, inserindo-o em práticas 

diárias, como rodas de conversas, brincadeiras, leituras e músicas. E a nossa proposta de 

atividade remota para hoje será dentro de uma prática diária citada, a roda de conversa. 

 

Materiais: 

- Nenhum específico. 

 

Sugestões para as famílias: 
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O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá convidar a criança para uma 

divertida roda de conversa, abordando o tema em questão: a “diversidade”. 

Para tornar essa roda de conversa lúdica e prazerosa, dentro da faixa etária dos nossos 

pequenos, vocês deverão pontuar com eles, quais as diferentes características físicas 

encontradas nos membros da família de vocês. 

Exemplo: A mamãe tem o cabelo de cor clara e longo, o papai tem cabelo de cor escura, 

curto, e tem barba, a criança tem o cabelo enrolado de cor clara, igual a mamãe. E assim 

por diante, vocês podem pontuar as diferenças e as semelhanças, conforme for fluindo a 

imaginação de vocês. Boa atividade! 

 

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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