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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: 23/02/2021 (terça-feira) 

Título da Atividade 17: Brincando é que se aprende. 

 

Objetivos específicos: 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

● Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

● Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

O desenvolvimento cognitivo, é o ato que consiste em processar as informações, e na 

infância são de extrema importância, pois possibilitam a condição da criança em lidar 

com diversas situações. 

 A função dessa habilidade é o de perceber, integrar, compreender e responder 

adequadamente a todos os estímulos do ambiente de uma pessoa. Vale ressaltar que isso 

leva o indivíduo a pensar e a avaliar como e o que fazer para cumprir uma tarefa ou uma 

atividade. 

Sendo assim, a proposta de atividade de hoje, consiste no desenvolvimento da 

concentração e a atenção das crianças.  

Além da diversão, este tipo de brincadeira traz inúmeros benefícios para os pequenos, 

como o desenvolvimento do raciocínio rápido, da noção espacial, da memória 

fotográfica, além de incentivar a socialização, já que é permitido que mais de uma 

pessoa participe. 
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Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Tesoura; 

- Cola; 

- Caixinhas vazias (remédios, leite, gelatina etc.); 

- Giz de cera.  

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá desenhar de 2 a 3 pares de 

imagens diferentes. Em seguida, a criança deverá colorir as imagens traçadas. 

Após isso, o adulto deverá recortar as imagens em forma de quadrado e colar em 

caixinhas vazias para melhor manuseio da criança. 

Assim, estará pronto um simples jogo da memória para brincar! 

Para iniciar o jogo, as imagens deverão ser colocadas voltadas para baixo, para que não 

possam ser vistas pela criança. 

Assim, o adulto deverá apresentá-las uma a uma, estimulando a criança a perceber a 

diferença entre os desenhos ilustrados nas caixinhas, como se fosse um jogo da 

memória.  

 

Dica: Opte por desenhos de fácil compreensão, como: flores, frutas, animais, e objetos 

em geral. 🌸🍎🦋⚽ 

 

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. 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
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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 

 
 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

