
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

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

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 07/06/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 03: Agora é a minha vez. 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02); 

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

convívio social (EI01EO06); 

● Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos 

(EI02EO01); 

● Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06). 

 

Proposta pedagógica: 

Nesta nova semana de propostas pedagógicas, abordaremos com as crianças outro valor, 

o RESPEITO. 

O amor ao outro e o respeito às pessoas e suas diferenças, é umas das lições a serem 

ensinadas desde os primeiros anos de vida. Sabemos que não basta apenas a educação 

formal, as regras que aprendemos na escola. Precisamos ensinar os pequenos a viverem 

de forma pacífica na sociedade e a compreender que existem diferentes culturas, estilos 

de vida e formas de ver o mundo, que vão além dos nossos costumes familiares. 

Nós, adultos, exigimos e ensinamos nossos pequenos a agir com respeito, mas será que, 

na prática, nós também os respeitamos? Afinal, a melhor forma de passar bons valores 

para nossas crianças, é pelo exemplo.  

E hoje colocaremos em prática, o respeito em esperar a sua vez, realizando um divertido 

jogo dinâmico. Vamos lá? 
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Materiais: 

- Latas, garrafas pet, copos... 

- Bola (caso não haja uma disponível, improvise uma com papel ou meia). 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por realizar a proposta pedagógica deverá empilhar algumas 

latas (podendo ser substituídas por garrafas pet) as quais serão colocadas em uma 

certa distância.  

Feito isso, convide a criança para realizarem o jogo juntos. Entregue uma bola na 

mão da criança, orientando-a a arremessar na direção das latinhas (os arremessos 

podem ser feitos utilizando as mãos, ou com os pés). Após o arremesso da criança, 

será a vez do adulto arremessar, fazendo com que a criança aguarde a sua vez, 

respeitando as regras do jogo. 

Converse com a criança no momento da espera, e assegure que é importante respeitar a 

vez do outro jogador, para que ela possa arremessar novamente. 

 

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 

 
 


