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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: 06/05/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Brincadeira em família. 

 

Objetivos específicos: 

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

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

objetos, brinquedos (EI01EO03);  

● Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando-os compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04);  

● Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01). 

 

Proposta pedagógica: 

Brincar em família é fundamental para estreitar os laços familiares e estimular o 

desenvolvimento infantil, proporcionando ainda a oportunidade perfeita para que os pais 

e as crianças possam se divertir juntos. 

O simples fato de tirar um tempinho e demonstrar interesse nas brincadeiras da criança 

auxilia na confiança do pequeno. Além disso, a brincadeira em família estimula 

o desenvolvimento de habilidades sociais e de linguagem.  

Sabendo disso, que tal hoje colocar essa prática em ação? 

 

Materiais: 

- Itens de acordo com a brincadeira escolhida. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto mediador juntamente com a criança, deverá escolher uma brincadeira de rotina 
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da família. Em seguida, organize o ambiente e os materiais que utilizarão neste 

momento. 

Desenvolva a brincadeira com entusiasmo para aproximar os vínculos afetivos, 

respeitando sempre o ritmo da criança. Boa diversão! 

 

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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