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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: 26/07/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 10: Brincadeiras do tempo dos avós. 

 

Objetivos específicos: 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

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

 

Proposta pedagógica: 

Hoje, dia 26 de julho, comemora-se o Dia dos Avós. São eles que representam a 

calmaria, a referência de histórias, o aconchego e uma proteção diferente da dos pais.  

O relacionamento entre avós e netos, além de ser muito prazeroso, é de suma 

importância para o desenvolvimento da criança, tanto no que se refere aos aspectos 

emocionais, como cognitivos.  

Os avós ajudam a reviver as memórias da família ao transmiti-las por gerações. Com 

isso, eles também se sentem mais valorizados e com um papel social relevante. 

Portanto, ter os avós por perto é uma troca enriquecedora para a criança.  

Sendo assim, nesta data as crianças serão convidadas a conhecer alguma brincadeira que 

seus avós brincavam em sua infância e com isso será propiciado uma relação de carinho 

e de troca de valores.  

 

Materiais: 

- De acordo com a brincadeira escolhida. 
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Sugestões para as famílias: 

Inicie a proposta apresentando para a criança alguma brincadeira antiga, que na qual 

seus avós brincavam durante a infância.  

Escolha um ambiente tranquilo da casa e realize esta brincadeira com seu pequeno. 

Caso os avós sejam presentes na vida da criança oportunize que a brincadeira aconteça 

junto com eles, para que desta forma eles se sintam importantes e perceba o quanto é 

prazeroso compartilhar suas ricas experiências.  

Aproveitem! 

 

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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