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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: 25/02/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 19: Brincando com a linguagem. 

 

Objetivos específicos: 

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

(EI01EF02); 

● Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os 

movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as 

páginas) (EI01EF03);  

● Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06). 

 

Proposta pedagógica: 

A linguagem é uma das habilidades mais importantes a serem desenvolvidas na criança, 

pois sem comunicação eficiente, dificilmente ocorrerá uma situação de aprendizagem. A 

linguagem aqui deve ser entendida em seu sentido mais amplo: não somente a 

linguagem limitada ao registro falado e escrito, mas também a linguagem corporal. 

Na Educação Infantil essa habilidade é desenvolvida através da contação de histórias, 

leitura compartilhada, músicas e não-inibição da criança. Este último ponto é 

importante, pois corrigir a todo momento os erros de fala da criança pode acabar 

inibindo-a. O ideal é que o adulto, educador ou não, procure sempre falar corretamente, 

pois o adulto, principalmente os familiares, é o modelo no qual a criança irá se espelhar. 

Por isso, a atividade de hoje será para promover para nossos pequenos, o 

desenvolvimento desta habilidade. 

 

Materiais: 
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- De acordo com o desenvolvimento da atividade que a família escolher. 

 

Sugestões para as famílias: 

Para que a atividade tenha um bom aproveitamento, é fundamental que adulto mediador 

organize o espaço com antecedência, deixando os materiais escolhidos de forma 

apresentável. 

Convide a criança para o local desejado e inicie a atividade, apresentando os recursos 

selecionados, afinal tudo o que é falado já é um incentivo ao desenvolvimento da 

linguagem.  

 

Dicas: 

- Leitura de livros ou poesias; 

- História improvisada (utilizando objetos de maior interesse da criança); 

- Músicas infantis; 

- Dizer palavras de fácil compreensão ou nomear objetos (gesticulando os lábios).  

 

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 

 
 


