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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: 26/02/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 20: Apenas proteção! 

 

Objetivos específicos: 

● Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

(livros, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.) (EI01EF07);  

● Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02); 

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

higiene, brincadeira e descanso (EI01EO05). 

 

Proposta pedagógica: 

Nossa atividade de hoje é sobre conscientização e prevenção. É aprender ouvindo e 

cantando a música, da Turma da Mônica “Sem Abraço, Sem Beijinho, Sem Aperto de 

Mão”, para reforçar a importância de manter o distanciamento neste momento. 

 

Materiais: 

- Vídeo disponível no YouTube; 

- Celular ou outro equipamento para assistir o vídeo; 

- Colchão, colchonete, almofadas etc. 

 

Sugestões para as famílias: 

Organize um ambiente aconchegante com almofadas, para que possam assistir juntos 

em família, o pequeno vídeo da música da Turma da Mônica “Sem Abraço, Sem 

Beijinho, Sem Aperto de Mão”. 
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Após o término, inicie uma conversa com a criança sobre as novas formas de 

cumprimentar entre as pessoas do mundo todo (dar tchauzinho de longe, acenar beijos e 

abraços, cotovelo com cotovelo, saudação com os pés etc.).  

 

Tudo isso não é desprezo, é apenas proteção! 

 

Cuidando de mim, eu cuido de você! Proteja quem você ama. ☺ 

 

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. 

Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GOyHlCrVAb0. 

  

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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