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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: 25/10/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 10: Animais domésticos. 

 

Objetivos específicos: 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

● Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03); 

● Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-

leitor (EI01EF04); 

● Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03). 

 

Proposta pedagógica: 

Em mais uma nova semana de propostas pedagógicas, vamos destacar alguns animais 

domésticos.  

Um animal doméstico é um bichinho de estimação selecionado para o convívio com 

os seres humanos por questões de companheirismo, conforto, e até mesmo para 

aumentar a autoestima das pessoas. 

Você ai de casa tem algum? Se sim, que tal apresentá-lo para a nossa turminha? 

 

Materiais: 

- Nenhum específico. 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicie a atividade conversando com a criança sobre os animais domésticos e caso a 

família tenha algum em casa, poderá incentivar a criança a realizar gestos de carinho no 

bichinho, destacando o seu nome, sua espécie e formas de cuidado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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Se a família não tiver nenhum animalzinho, poderá selecionar algum brinquedo que 

simbolize o bichinho de estimação. 

O importante é ensinar à criança o respeito e o amor pelos animais! 

 

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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